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 الممخص

تحديد دكر النيابة  تناكلت ىذه الدراسة مكضكع" دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية " مف حيث  
سيطرة النيابة العامة عمى الدعكل العمكمية في مرحمة العامة في الدعكل العمكمية مف خبلؿ بحث 

التحقيؽ االبتدائي كالتي تشمؿ نكعيف مف اإلجراءات نكع أكؿ يسمى إجراءات الكشؼ عف األدلة كالنكع 
الثاني  فيضـ ما يطمؽ عميو إجراءات تأميف األدلة ، ثـ سيطرة النيابة العامة بجمعيا لسمطتي االتياـ 

لعامة عمى الدعكل كدلمت عمى سيطرة النيابة ا عف ضمانات التحقيؽ أالبتدائيكالتحقيؽ كتحدثت 
بعد ذلؾ ، ك مرحمة بتناكليا لكظيفة النيابة العامة بالتصرؼ بالتحقيؽ االبتدائي ىذه الالعمكمية في 

أكضحت الدراسة بياف الحد مف سيطرة النيابة العامة عمى الدعكل العمكمية في مرحمة المحاكمة حيث 
( إلى فضاء ؼلعامة )القضاء الكاقتخرج الدعكل العمكمية مف تحت عباءة كسطكة كسيطرة النيابة ا

)القضاء الجالس( قضاء أألحكاـ كذلؾ  بعرض دكر النيابة العامة في مرحمة المحاكمة كتمثيميا في 
المحاكـ الجنائية كدكرىا في ألجمسات كالطعف باألحكاـ ، كما عرضت الدراسة لكاقع األداء الفعمي 

ية نظرىـ ككجية نظر المحاميف مف خبلؿ تحميؿ ألعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية مف كج
 مقياس الدراسة مكضكع الجانب العممي مف ىذه الدراسة.  

النيابة العامة في الدعكل العمكمية بتركيزىا عمى بحث  إلى كضع تصكر كاضح لدكرىدفت ىذه الدراسة 
زائية الفمسطيني كمقارنة دكر النيابة العامة في كافة مراحؿ الدعكل العمكمية في قانكف اإلجراءات الج

أحكامو مع ما أخذ بو كؿ مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني مف جية، كقانكف اإلجراءات 
 الجنائية المصرم مف جية أخرل.

اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كدمجت الجانب النظرم بالتطبيؽ العممي، كذلؾ مف خبلؿ 
 عضاء النيابة العامة مف كجية نظرىـ ككجية نظر المحاميف.عرض كاقع األداء الفعمي أل

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا أف النيابة العامة تسيطر عمى الدعكل العمكمية في 
 مرحمة التحقيؽ االبتدائي  في فمسطيف ، كتظير سيطرتيا جمية بجمعيا بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ .

كىذا يدلؿ  يطبقكف أحكاـ القانكف بشكؿ كامؿ عضاء النيابة العامة الأا إلى أف كتكصمت الدراسة أيض
عمى قصكر في فيـ كتطبيؽ بعض أعضاء النيابة العامة لمقانكف األساسي الفمسطيني كالقكانيف ذات 

 الصمة المعمكؿ بيا في دكلة فمسطيف.



 د
 

لتفادم عيكب ىذا النظاـ ، بما ، لفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽكصت الدراسة باكفي النياية أ
يتماشى ك المعايير الدكلية الحتراـ حقكؽ اإلنساف .كبحث إصدار لكائح كأنظمة تنظـ عمؿ النيابة العامة 
كأعضاء الضابطة العدلية بيدؼ القياـ بدكرىـ األمثؿ كالمنكط بيـ قانكنا في خدمة العدالة الجنائية في 

 فمسطيف .
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The Role Of The Public Prosecution In The Public Lawsuit 

Preparation: Basima Mahmoud Jabarin 

Supervision: Dr. Jihad Al-Kiswani 

Abstract 

This study addressed a topic of great importance which is "The role of the Public 

Prosecutor in Public Lawsuit" through searching the domination of the public prosecutor 

on the public lawsuit in the preliminary investigation stage, which includes two types of 

actions: the first type is called disclosure procedures and the second type fitted with the so-

called securing evidence, also the domination of the public prosecution through holding the 

two authorities of accusation and investigation, and addressing the guarantees of the 

preliminary investigation, and cited evidence of the domination of the public prosecutor on 

public proceedings in the preliminary investigation stage, through discussing the function 

of public prosecutor in the conduct preliminary investigation. 

After that the study showed the reduction of the domination of the general prosecution on 

public proceedings in the trial stage, where the public lawsuit comes  out of the cloak and 

the influence of the public prosecution  (standing judiciary) to space (sitting judiciary) 

judiciary of rules, by showcasing the role of the public prosecutor at the trial stage, its 

representation in the criminal court and its role in the appeal provisions, and then discussed 

the reality of the actual performance of the prosecutors in the public  case from their  point 

of view and from the view of lawyers through the analysis of the study subject of the 

practical side of the scale of the study. 

This study aimed to develop clear perception of the role of the public prosecutor in public 

Lawsuit focus on studying the role of the public prosecutor in all phases of llawsuit in the 

Palestinian Criminal Procedures Law and comparing its provisions with what was taken by 

each of the Code of Jordan's Criminal Procedure on the one hand, and the Egyptian Law of 

Criminal Procedure on the other hand. 

The study adopted a descriptive analytical methodology, and integrated theoretical and 

practical application, while showing the reality actual performance of public prosecutors 

from their point of view and the view of lawyers. 

The study concluded with a set of results the most important of which are that the public 

prosecutor controls on public proceedings in the preliminary investigation stage in 

Palestine,  and showed its  evident control by linking between the two authorities of 

accusation and investigation. 

The study also noted that the members of the public prosecutor does not apply the 

provisions of the law fully, and this demonstrates the lack of  the understanding and the 

application of the Palestinian Basic Law and the acting relevant laws at the Palestinian 

State  by some of the public prosecutor members. 



 و
 

 Finally, the study recommended the separation of authorities of accusation and 

investigation, to avoid the disadvantages of this justice system in Palestine, in accordance 

with international standards of respect the human rights .and  investigating the ability of 

issuing codes and regulations governing the work of public prosecutors and its members in 

order to do their role and serve the optimal applying of the criminal justice system in 

Palestine. 
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 مقدمة
ا حياؿ األفراد كتعتني الدكلة عناية قصكل حؽ المجتمع في العقاب ىك أخطر الحقكؽ التي يمتمكي

شاعة األمف بيف  بممارسة ىذا الحؽ المرتبط  بسيادتيا كتعتبره كاجبان مطمقان لسبلمة كاستقرار المجتمع كا 
 أفراده.

كتحقيقا ليذا الغرض تفصح  الدكلة عف أنماط السمكؾ التي تعتبرىا جرائـ كتعيف العقكبات التي تطبؽ 
التي تحدد أنكاع الجرائـ كالعقكبات اسـ " قانكف  عمى مجمكع ىذه القكاعد عمى مرتكبييا كيطمؽ

 العقكبات " أك " القانكف الجنائي".

بيد أف العقكبات المقررة في قانكف العقكبات ال يمكف تطبيقيا فكرا كبصفة آلية عمى مرتكبي الجرائـ،  
بمجرد قيامو بالسرقة، إذ ال يتـ تنفيذ  فالقاتؿ ال يعدـ فكر إقدامو عمى القتؿ، ككذلؾ السارؽ ال يحبس

العقكبات المقررة في القانكف عمى المجـر إال مف خبلؿ محاكمة عادلة إعماالن لممبدأ الدستكرم القائؿ 
، 1بأف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو 

ب الحقيقة بعيدان عف ركح الثأر كاالنتقاـ مف خبلؿ  ما يدعى كذلؾ باالتصاؼ باألمانة كاالعتداؿ كح
 بمغة االصطبلح القانكني "اإلجراءات الجزائية".

كتمثؿ مادة اإلجراءات الجزائية عمميان حمقة ربط بيف الجريمة كالعقكبة كذلؾ لمركرىا بمختمؼ مراحؿ 
قاؿ بقكاعد قانكف العقكبات  مف االستدالؿ كالتحقيؽ كالمحاكمة، كتسمح اإلجراءات الجزائية باالنت

جراءات، كبدكف اإلجراءات  مستكل المبادئ كالنظريات إلى مستكل كاقع مممكس مجسـ في شكميات كا 
 الجزائية يبقى قانكف العقكبات حبران عمى كرؽ.

كعميو فقد عرؼ الفقو قانكف اإلجراءات الجزائية بأنو مجمكعة القكاعد التي تنظـ كسائؿ التحقيؽ مف 
الجريمة إلى مرحمة المحاكمة إلى حيف تكقيع العقاب الجزائي عمى مرتكبييا باإلضافة لما يمكف  كقكع

 أف ينتج عف الجريمة مف دعكل مدنية ينظر فييا القضاء الجزائي.

                                                           
1
 (منالقانوناالساسًالفلسطٌنً.14نصالمادة)-
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كيتنازع القكاعد اإلجرائية نكعاف مف المصالح التي يمكف أف تتنازع، كتتمثؿ ىذه المصالح في مصمحة 
حماية حريتو الشخصية، كمصمحة الدكلة في أف ال يفمت مجـر مف العقاب كال يتـ الفرد في احتراـ ك 

 ذلؾ إال عف طريؽ القياـ بالدعكل العمكمية.

 Lactionكالدعكل العمكمية ) كيقاؿ ليا كذلؾ الدعكل الجنائية أك العامة أك دعكل الحؽ العاـ ( 
publigue ou laction penal رتكب الجريمة كىي التي تبرز ىي كسيمة المجتمع في معاقبة م

 .1الصبغة القضائية لرد الفعؿ االجتماعي الذم تثيره الجريمة ضد المجـر 

ذا كاف المدعي ك لكؿ دعكل طرفاف المدعي كالمدعى عميو سكاء كانت ىذه الدعكل مدنية أك جنائية كا 
ؽ مصمحة شخصية في الدعكل المدنية شخصا" طبيعيا" أك معنكيا" ىمو األكؿ مف خبلؿ  دعكاه تحقي

مف ادعائو، إال أف األمر يختمؼ في الدعكل العمكمية حيث إف المدعي فييا ىك الييئة االجتماعية " 
المجتمع " صاحب الحؽ في العقاب. كلذلؾ أقاـ المجتمع ممثبل" قانكنيا" ىك النيابة العامة ممثمة 

في مادتو األكلى كالتي تنص بأنو  " االدعاء العاـ كقد أكد قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ذلؾ 
تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ 
المبينة في القانكف". فالنيابة العامة مف حيث األصؿ ىي المختصة بتحريؾ الدعكل الجزائية 

يمة عف المجتمع كبالتالي يجب عمييا عدـ تجاكز حدكد كىي تقكـ بيذه الكظيفة بصفتيا كك 2كمباشرتيا
ىذا التككيؿ، كعميو فبل تممؾ النيابة العامة كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا أك 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي تنص  1التصالح عمييا كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )
يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا أك التصالح عمييا ، عمى انو ".... كال 

 إال في الحاالت الكاردة في القانكف ".

                                                           
1
 ..3،ص.2222قانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،الٌوجدمكاننشر،د.محمدصبحًنجم،
2
النٌابةالعامةأوالضابطةالعدلٌة،تحرٌك الدعوى العامة- :هوكلعملأوإجراءقانونًٌؤديإلىأعمالقضائٌةوقانونٌةتقومبها

االعتقال التفتٌش، قًذلكالمفهوم المعلوماتفالوٌدخل وأعمالاالستداللوجمع التحضٌرٌة األعمال أما  اإلنابة.. ، المشهود بالجرم
تعتبرتحرٌكاللدعوىالعامة،والنٌابةالعامةؼٌرمقٌدةبهذهاألعمال.

رةفًبعضالجنحالتًٌتقدمفٌها:هوادخالالدعوىالعامةقٌدالتحقٌقأمامالنٌابةالعامةأوأمامالمحكمةمباشاما مباشرة الدعوى العامة
العامةفًمحافظاتؼزة دلٌلأعضاءالنٌابة الباقًومنالالجعبة: للمحكمة)محكمةالصلح(.مصطفىعبد مباشرة المتضرربشكواه

.11،ص.1999والضفةالؽربٌة،جامعةبٌرزٌت،معهدالحقوق،فلسطٌن،

فاالستعمالهو)مباشرة(الدعوىأمامالجهاتالمختصةفٌشملكافةاإلجراءاتالتًها ، وتحرٌك الدعوى الجزائٌة ٌختلف عن استعمال
تتبعللوصولإلىحكمقطعًبصددالدعوى،فهواعممنالتحرٌكالذيٌقتصرعلىاإلجراءاألولمنإجراءاتاالستعمال.انظر:فاروق

الجزءاألول،الكٌالنً:محاضراتفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة) بٌروت، األردنًوالمقارن(،شركةالمطبوعاتالشرقٌة،

.217،ص.1955الطبعةالثالثة،
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ىي جياز يشكؿ جزءان مف القضاء يضطمع فيو بدكر مستقؿ يرتكز عمى دعكة  :كالنيابة العامة
عمى تحقيقات ىذه النيابة  القضاء الى اصدار األحكاـ بمعنى سمطة الحكـ، كعند االقتضاء بناءان 

العامة أماـ المحاكـ القضائية أك ألسباب قانكنية أك كاقعية يصكغيا بحرية أماـ السمطات االدارية 
 .1أك القضائية 

كمف الجدير ذكره بأف كجكد النيابة العامة يعكد لمقانكف الركماني الذم عرؼ دعاكل الحسبة، كىي 
ف مصمحة النظاـ العاـ كالقانكف، ال لممطالبة بحؽ ذاتي أك الدفاع التي يقكـ بيا أحد األفراد لمدفاع ع

 عف مصمحة خاصة كقد ضبط نظاميا القانكني.

كما أجاز الفقو اإلسبلمي دعكل الحسبة لكؿ فرد عندما يتعمؽ األمر بحؽ مف حقكؽ اهلل كأف تككف 
بة الكاجب. كتقاـ لدل المحاكـ متعمقة بحؽ مف حقكؽ العباد كيككف حؽ اهلل فييا غالبان كارتقى بيا لمرت

 .2المختصة كحدد نطاقيا

كتجدر اإلشارة إلى أف الممكؾ في انجمترا قد درجكا في العصكر الكسطى عمى تعييف نكاب عمكمييف 
ATTORNEYS  كرجاؿ شرطةSERGEANT  كككبلء دعاكلSOLICITORS  لتمثيؿ التاج، مف

في التشريعات المعاصرة كقد تـ استخداـ تعبير  خبلؿ ممارسة الكظائؼ التي تككؿ إلى النائب العاـ
                                                           

1
.8،ص.2225عبدالقادرعبدالحافظالشٌخلً:أخالقٌاترجالالعدالة،جامعةناٌؾللعلوماألمنٌة،الٌوجدمكاننشر،-

الفقهفًمختلؾالدول.ومنمظاهراعتبارالنٌابةالعامة،حسبمااستقرعلٌهالتشرٌعوةوتعتبر النٌابة العامة جزءا من السلطة القضائٌ
جزءامنالسلطةالقضائٌةفًفلسطٌنماٌلً:

ضمنالنصوصالخاصةبالسلطةالقضائٌة2225انهتمتناولوتنظٌمموضوعالنٌابةالعامةفًالقانوناألساسالفلسطٌنًالمعدللعام-1

(منه.127،128فًالمواد)وذلك

وقدقمناباستبعاد-(ومابعدها62فًالمواد)2222(لعام1تمتنظٌمموضوعالنٌابةالعامةفًقانونالسلطةالقضائٌةالفلسطٌنًرقم)-2

2225نوفمبر،لسنة6صادرفًالمنشوربالعددستٌنمنالوقائعالفلسطٌنٌة،ال2225(لعام15قانونالسلطةالقضائٌةالفلسطٌنًرقم)

الطعنمنهذهالدراسةباعتبارهكانلمٌكن،لعدمدستورٌتهوفقاًللقرارالصادرعنالمحكمةالعلٌابؽزةبصفتهامحكمةدستورٌةعلٌا،فً
  .27/11/2225(والصادربتارٌخ5/2225الدستوريرقم)

منالناحٌةاإلدارٌة،فأننانجدأنهاتتنبعوزارةالعدلفًخمسدولهً:الكوٌتات الدولةوفً تبعٌة النٌابة العامة إلى أي وزارة من وزار,
العربٌة الملكة هً واحدة دولة فً الداخلٌة وزٌر وتتبع والسودان. السورٌة العربٌة والجمهورٌة الهاشمٌة األردنٌة والمملكة والبحرٌن

الداخلٌ وزارة لٌستتحتمظلة أيأنها العربٌةالسعودٌة، مصر قطروجمهورٌة وذلكفًدولة أيوزارة تتبع ال مستقلة أنها ونجد ة.
لتحقٌقوسلطنةعمانوالجمهورٌةالٌمنٌة،واستقاللٌةجهازالنٌابةالعامةعنالوزاراتالحكومٌةبقصدإعطائهااالستقاللالتامفًإجراءاتا

الدكتورعباسأبو انظر: الحكومً. التأثٌر عن ناٌؾوبعدها جامعة العربٌة، فًالدول والنٌابة الشرطة بٌن العالقة المحمود: عبد شامة

.131،ص.2226العربٌةللعلوماألمنٌة،مركزالدراساتوالبحوث،الرٌاض،

 دارٌة  وللك وفقا إلحاا  اانون ..  ف. واانون أ...ف. نٌابة العامة وزٌر العدل من الناحٌة اإللوفً فلسطٌن تتبع ا 
سطٌنٌةلمعرفةالمزٌدحولالطبٌعةالقانونٌةللنٌابةالعامةوعالقتهابالسلطاتالثالث.انظر:محمودشاهٌن،تقرٌرحولالنٌابةالعامةالفلو

 .43-19،ص.1999(،الهٌئةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقاالنسان،رامهللا،7سلسلةالتقارٌرالقانونٌة)
2
ًتكٌٌؾالدعوىالجنائٌةبانهاعامةأوخاصةعلىمعرفةالحقالذيتماالعتداءعلٌه.فانالشرٌعةاالسالمٌةٌعتمدالفقهاالسالمًف-

تقسمالحقإلىحقخالصهلل،وهوكلماكانمصلحةعامةالتختصباحدالناس،وٌلحقبحقهللاالخالصالحقالمشتركاذاكانحقهللا
مةكذلكوٌقابلحقهللاأوالحقالعامالحقالخالصللفردوهوماٌعدمصلحةخاصةلفردبعٌنه،وٌلحقبهؼالبافٌه،وهومنالمصالحالعا

االحقالمشتركبٌنحقهللاوحقالفرداذاكانحقالفردؼالبافٌه،وعلىهذااألساسفانالجرٌمةاذاوقعتعلىحقخالصهللأوٌعدحق
قداصابحقاعاما،وانوقعتالجرٌمةعلىحقخالصللفردأوحقالفردؼالبفٌهفانالحقالمعتدىعلٌهؼالبافٌهحقهللافاناالعتداء

منقبٌلالحقالخاص.وعلٌهفانرفعالدعوىضدالمتهمباالعتداءعلىحقوقهللاهومانسمٌهباالدعاءالعاموانكانمصطلحاالدعاء
ذ ٌرد لم الدعوىالعمومٌة و/أو وهًدعوىالعام نفسالمعنىالذيٌدلعلٌه، مصطلحاتتفٌد استعملوا لكنالفقهاء فًكتبالفقه، كره

الحسبة،ودعوىالتهمة،ودعوىالجناٌةوشهادةالحسبة.لمزٌدمنالتفاصٌلانظر:الدكتورمحمدالمدنًبوساق:بحثبعنواندورالنٌابة

 ومابعدها.24،ص.2225ربٌةللعلوماألمنٌة،العامةفًضوءالفقهاالسالمً،جامعةناٌقالع
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داخؿ البرلماف االنجميزم، أما تاريخ إنشاء أكؿ كظيفة لمنائب العاـ  1398النائب العاـ ألكؿ مرة عاـ 
 .1ـ1472فميس معركفا عمى كجو الدقة، كاف أرجعو البعض إلى عاـ 

قد كاف محككما بالتأثيرات السياسية التي أما فيما يتعمؽ بالتطكر التاريخي لمنيابة العامة في فمسطيف ف
مرت بيا فمسطيف حيث كانت خاضعة لمنفكذ العثماني ثـ خضعت تحت االنتداب البريطاني كمف ثـ 
السيطرة اإلدارية لقطاع غزة إلى الحاكـ اإلدارم المصرم كالضفة الغربية إلى اإلندماج في الكحدة التي 

سرائيمي كما رافقو مف إصدار أكامر عسكرية كقرارات، تمت بينيا كبيف األردف. ثـ االحتبلؿ اإل
كتراكمت ىذه التأثيرات السياسية ممقية بظبلليا عمى السمطة القضائية في فمسطيف بشكؿ عاـ كالنيابة 

 .2العامة بشكؿ خاص، حتى قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية 

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كقد مرت الخصكمة الجنائية بأنظمة متعددة كانت تعكس التغيرات 
في كؿ دكلة، كذلؾ ألف قكاعد اإلجراءات الجزائية لـ تكف بمعزؿ عف التطكر الحضارم لممجتمعات 

  :اإلنسانية عمى مر العصكر كيمكف رد ىذه النظـ اإلجرائية إلى ثبلثة نظـ رئيسة كىي

 النظاـ اإلتيامي: -1

كتمر الدعكل الجنائية أك  3البشرية كالشرائع القديمة.كىك مف أقدـ النظـ اإلجرائية التي عرفتيا 
الخصكمة بمرحمة كاحدة ىي مرحمة المحاكمة كىي عبارة عف خصكمة بيف شخصيف ىما الشاكي 
كالمشتكي عميو كالقاضي شخص نزيو كمحايد يسـ كيناقش ما بزعمو أطراؼ الخصكمة، كيتميز ىذا 

 كمة بصكرة عمنية أماـ الشعب.النظاـ بشفكية المحاكمة، كتتـ إجراءات المحا
 

 :النظاـ  التنقيبي أكالتحرم -2
كىذا النظاـ أحدث مف النظاـ اإلتيامي لكنو قديـ أيضا تمتد جذكره في العصكر القديمة في 

كيميز ىذا النظاـ بيف الضرر العاـ الذم يصيب المجتمع مف  .4اإلمبراطكرية الركمانية السفمى 
يمحؽ بالمجني عميو كيضع مصمحة المجتمع في المقاـ األكؿ، الجريمة كبيف الضرر الخاص الذم 

                                                           
1
للنظاماالتهامًفًالقانوناالنجلوامرٌكً،جامعةالقاهرة،كلٌةالحقوق،دارالنهضةالعربٌة- احمدعوضبالل:التطبٌقاتالمعاصرة

– C,T,feltenes , the criminal justice system , its function and personal, pren  tice.نقالعن:76،ص.1992-1993،
hall inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973, pp.163-164. 

2
،لمزٌدمنالتفاصٌلانظر:احمدبراك:بحثبعنواندورالنٌابةالعامةفًتجسٌدالعدالةبٌنالواقعوالطموح،بوابةفلسطٌنالقانونٌة-

.www. pal – lp.orgعلىالموقعااللكترونً
3
 .14د.محمدصبحًنجم،المرجعالسابق،ص-
4
 .68،ص2224د.نبٌهصالح،مبادئاإلجراءاتالجزائٌة،منشاةالمعارؾباإلسكندرٌة،الجزءاألول،-
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كالدعكل الجنائية تمر فيو بمرحمتيف ىما مرحمة التحقيؽ كمرحمة المحاكمة، كيغمب عمى ىذا النظاـ 
 طابع التدكيف، كتتـ إجراءاتو في سرية مطمقة.

 النظاـ المختمط: -3

ي إقامة التكازف بيف طرفي الدعكل الجنائية ظيرىذا النظاـ ثمرة عدـ نجاح أم مف النظاميف السابقيف ف
التي تقتضييا المصمحة العامة، فكبلىما انحاز عمى نحك متطرؼ إلى أحد طرفي الدعكل، فاجتيد ىذا 

 .1النظاـ في الجمع بيف مزايا النظاميف السابقيف كتجنب عيكبيما 
في حيف أف النظاـ  كبناء عمى ما تقدـ  فإف النظاـ اإلتيامي يحرص عمى حماية حقكؽ المتيـ

التحقيقي أك التنقيبي يحرص أكثر عمى حماية السمطة العامة، أما النظاـ المختمط فيك يكازف بيف 
المصمحتيف، كىذا النظاـ ىك الذم اخذ بو قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالذم أناط بالنيابة 

النيابة العامة في مباشرة  بعض الجرائـ   . كما أنو قيد سمطة2العامة إقامة كمباشرة دعكل الحؽ العاـ
كعمؽ قياـ النيابة العامة بتحريؾ الدعكل الجزائية عمى تقديـ شككل أك ادعاء شخصي أك طمب أك إذف 

. 4. كما تأثر المشرع الفمسطيني بالنظاـ التنقيبي، فجعؿ التحقيؽ االبتدائي مدكف3مف المجني عميو
. كما تأثر 5السرية كيعتبر إفشاؤه جريمة يعاقب عمييا القانكفكذلؾ يتسـ التحقيؽ االبتدائي بطابع 

المشرع الفمسطيني بالنظاـ اإلتيامي في مرحمة المحاكمة مف حيث عبلنية الجمسات كاألحكاـ كقاعدة 
. كلكف كاف تقرر سرية الجمسة 7. ما لـ يكف في عبلنيتيا خطر عمى النظاـ العاـ أك األخبلؽ6عامة 

. كمف ىنا نرل باف اإلجراءات الجزائية تمس حقكؽ األفراد 8ضكع في جمسة عمنيةتعيف الحكـ في المك 
.. كخاصة باف قانكف اإلجراءات الجزائية .كحرياتيـ ،  بما تستمزمو مف قبض كحبس كتفتيش كاستجكاب

 الفمسطيني قد أطمؽ يد النيابة العامة في الدعكل العمكمية كذلؾ بجمعيا بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ،
كالذم يضرب بعرض الحائط بأىـ ضمانات المتيـ كالتي تقضي بالفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ 
فيجب أف يختمؼ الشخص المعني بإثبات االتياـ عف ذلؾ الشخص المعني بإظيار الحقيقة، فاألكؿ 

ان، كمف ثـ غايتو إثبات االتياـ كعقاب المتيـ، كالثاني منكط بو كشؼ الحؽ في االتياـ كجكدان أك عدم

                                                           
1
 .16،ص2223كاملالسعٌد،المحققالجزائً،معهدالحقوق،بٌرزٌت،-
2
 (منقانونا.ج.ؾ.1المادة)-
3
منقانونا.ج.ؾ.(4المادة)-
4
(منقانونا.ج.ؾ.58المادة)-
5
(منقانونا.ج.ؾ.59المادة)-
6
(منقانونا.ج.ؾ.227المادة)-
7
(منقانونا.ج.ؾ.237المادة)-
8
 (منقانونا.ج.ؾ.277المادة)-
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كاف الجمع بيف العمميف، جمع لؤلضداد، ال يحقؽ عدالن كال يحؽ حقان. كما أف غياب التفتيش عمى أداء 
( مف قانكف السمطة 42كعمؿ النيابة العامة مف شانو استمرار األخطاء كالتجاكزات، رغـ نص)المادة 

إال أف ىذه الدائرة غير فاعمة  القضائية الفمسطيني كالتي تنص "... عمى إنشاء دائرة تفتيش..... "
باإلضافة إلى الكثير مف المعكقات البنيكية، كاإلدارية كالسياسية  كالتي تغؿ يد النيابة العامة بالضمكع 
بدكرىا بالشكؿ الصحيح كتحقيؽ التكازف بيف مصمحة الدكلة في العقاب كمصمحة األفراد بالحفاظ عمى 

جراء ىذه الدراسة لعميا تشكؿ مقترحان يساعد النيابة العامة حقكقيـ كحرياتيـ. مما تقدـ نرل ضركرة إ
 عمى القياـ بكاجباتيا المنكطة بيا قانكنا لتحقيؽ العدالة بعيدا عف التجاكزات  كالمحاباة.

 

 أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف تركيزىا عمى بحث دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية، كالذم  
بط دكرىا باعتبارىا ممثبل عف الييئة االجتماعية في رفع الدعكل العمكمية كاإلقتصاص مف يعني ض

الجاني بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة، كمدل مراعاتيا في ذات الكقت لحقكؽ األفراد كحرياتيـ. خاصة 
مانات باف المشرع الفمسطيني قد أناط بيا ممارسة سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ مما يشكؿ خرقان ألىـ ض

المتيـ. فمكضكع ىذه الدراسة محكر جدؿ كخبلؼ عمى صعيد الفقو كالقضاء؛  فتختمؼ رؤية كؿ مف 
 تناكؿ مكضكع الدراسة، تبعا الختبلؼ المصمحة التي يرل تغميبيا.

كمما يسيـ في أىمية الدراسة تناكليا لدكر النيابة العامة كفقان لقانكف اإلجراءات  الجزائية الفمسطيني 
ا زاؿ بكران بحاجة لكثير مف البحث كالدراسة مما سيسيـ في إثراء المكتبة القانكنية لمباحث كالذم م

 القانكني في ىذا المجاؿ.

كما أف ىذه الدراسة تكتسب أىمية خاصة؛ ككنيا تشكؿ مقترحان ألفراد النيابة العامة بأىمية  الضمكع  
يح مع األخذ بالحسباف ضركرة المحافظة عمى  بدكرىـ كالمنكط بيـ قانكنان لخدمة المجتمع بالشكؿ الصح

حقكؽ األفراد كحرياتيـ، فالمجتمعات الصحية تنمك بالتكافؽ مع حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كتتميز 
ىذه الدراسة بدمج الجانب النظرم بالتطبيؽ العممي كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى كاقع االداء الفعمي  

 نظرىـ ككجية نظر المحاميف. العضاء النيابة العامة مف كجية 

 



7 
 

  :ىدؼ الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى كضع تصكر كاضح لدكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية، بتركيزىا عمى 
بحث دكر النيابة العامة في كافة مراحؿ الدعكل العمكمية في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، 

قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني مف جية، كقانكف  كمقارنة أحكامو مع ما أخذ بو كؿ مف 
 اإلجراءات الجنائية المصرم مف جية أخرل.

فستيتـ ىذه الدراسة ببحث اآلراء الفقيية، كالتي تناكلت دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية، كذلؾ 
، كذلؾ لتتمكف الباحثة مف مف خبلؿ تحميؿ ىذه اآلراء كالعرض لؤلسانيد كالمبررات التي بنيت عمييا

ترجيح ىذه اآلراء كتبني ما تممييا عمييا الحاجة لؤلخذ بيا، كمدل قدرتيا عمى ضبط سمكؾ النيابة 
 كالذم يمحؽ الضرر بالمتيـ، عمى نحك ال تغيب عنو مبادمء العدالة كالمنطؽ القانكني.

نيابة في الدعكل العمكمية، كما ستعرض ىذه الدراسة لمتطبيقات القضائية المختمفة بخصكص دكر ال
 مما يسيـ في زيادة قدرة الباحثة عمى تبني ما تراه مبلئما لمكاقع الفمسطيني.

 

 :إشكالية الدراسة كتساؤالتيا

ستعرض ىذه الدراسة لمعالجة إشكالية رئيسة؛ تمثمت في سيطرة النيابة العامة عمى الدعكل العمكمية، 
العامة في الدعكل العمكمية تقيميا كتباشرىا كتتصرؼ بيا  حيث أطمؽ المشرع الفمسطيني يد النيابة

كيفما تشاء، في ظؿ كجكب المحافظة عمى التكازف بيف مصمحة الدكلة في أقتضاء حقيا في العقاب 
 كحؽ المتيـ في أحتراـ حريتو الفردية ككرامتو اإلنسانية.

لنيابة العامة ليذا التكازف؟ أـ لذلؾ فإف الدراسة تعرض إشكالية كتساؤؿ رئيسي؛ كىك ىؿ أمتثؿ دكر ا
 أف النيابة العامة أمتمكت دكران يخرجيا عف حدكد ىذا التكازف؟.

كىذا بدكره يقكدنا إلى عدة تساؤالت فرعية، فما ىك دكر النيابة العامة خبلؿ مراحؿ الدعكل العمكمية 
ؿ ىذه المراحؿ؟ كما ىي المختمفة، كما ىي اإلجراءات االحتياطية التي تتخذىا النيابة ضد المتيـ خبل

ضمانات المتيـ خبلؿ مراحؿ الدعكل العمكمية المختمفة؟ كما مدل مراعاة النيابة العامة ليذه 
الضمانات؟ كما مدل مساىمة النيابة العامة في تحقيؽ العدالة الجنائية؟ كما ىك التكييؼ القانكني 
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لتنفيذية؟  كما ىي حدكد الرقابة عمى لمنيابة ؟ كما عبلقة النيابة مع كؿ مف السمطتيف القضائية كا
 أعماليا؟ كما ىي المعكقات التي تشكب عمؿ النيابة العامة؟.

  :نطاؽ الدراسة كمحدكداتيا

تنصب ىذه الدراسة عمى بحث دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية كفؽ قانكف اإلجراءات الجزائية 
قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني الفمسطيني،عمى نحك مقارف مع ما يقابميا في كؿ مف 

 كقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.

 :منيجية الدراسة

لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة، سكؼ يتـ إتباع  المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي المقارف ، بدراسة 
القضائية ليا، كما  المكاد القانكنية التي نظمت دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية، كالتطبيقات

سنتناكؿ اآلراء الفقيية التي عرضت لو بالتحميؿ، لتكضيح مدل تكافقيا أك تعارضيا، كمف ثـ ترجيح ما 
تراه الباحثة أكثر مبلئمة، مستعينة بالتطبيقات القضائية التي تبيف دكر النيابة العامة في الدعكل 

 الخصكص.العمكمية كمدل ضمكعيا بالدكر المنكط بيا قانكنا بيذا 

كما سيتـ دراسة كتحميؿ التطبيقات القضائية التي عرضت لممكاد القانكنية المنظمة لدكر النيابة العامة 
في الدعكل العمكمية، في كؿ مف فمسطيف كمصر كاألردف. بغية التعرؼ عمى معالجة الحاالت 

ما قد تسببو مف أضرار المختمفة التي تنجـ عف ممارسة النيابة العامة لدكرىا في الدعكل العمكمية ك 
لممتيـ، مما يسيـ في تكضيح كيفية معالجتيا مف الناحية العممية، كالتي تعد محكر رئيسي في ىذه 
الدراسة، لككنيا ال تقؼ عند حدكد المفيكـ الفقيي كالقانكني، بؿ تعمؽ كيفية مكاجية التجاكزات 

 كرىا في الدعكل العمكمية.كالمخالفات التي تقكـ بيا النيابة العامة أثناء ممارستيا لد

كما ستعمد الباحثة إلى دراسة دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية في قانكف اإلجراءات الجزائية 
الفمسطيني، عمى نحك مقارف مع ما يقابميا في كؿ مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 

 كقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.

بعرض أىـ المؤشرات اإلحصائية الكصفية كبعض المؤشرات التحميمية  كما ستقكـ الباحثة
الختبارالفركؽ بيف استجابات المبحكثيف مثؿ النسب كاألكساط كاالنحرافات المعيارية كبعض أساليب 
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االختبارات اإلحصائية لتحميؿ االستجابات، كاستخراج نتائج يعتمد عمييا بعد جمع البيانات ميدانيا 
قبؿ الباحثة مف خبلؿ تعبئة فقرات أداة الدراسة مف قبؿ أعضاء النيابة العامة أنفسيـ  بشكؿ مباشر مف

كالمحامكف العاممكف جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل، بيت لحـ كالخميؿ( الستخداميا  في  تقييـ كاقع 
محاميف  االداء الفعمي العضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية مف كجية نظرىـ ككجية نظر ال

لتتمكف مف كضع رؤيا كاضحة يمكف ليا إيجاد الحمكؿ المناسبة لئلشكاالت التي تعرض ليا ىذه 
 الدراسة.

 تحديد دكر النيابة العامة  في الدعكل العمكمية. :الفصؿ األكؿ

  .الفصؿ الثاني: تقيـ دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية
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  :ابة العامة في الدعكل العمكمية تحديد دكر الني :الفصؿ األكؿ
يتضح مف خبلؿ استعراضنا لقانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني بأف المشرع الفمسطيني أطمؽ  يد 

، 1دكف غيرىا، في تحريكيا كمباشرتيا  –مبدئيان  –النيابة العامة في الدعكل العمكمية فيي تختص 
صؿ في الدعكل، كتتصرؼ النيابة العامة في مستقمة كمية عف القضاء الجالس كالذم يختص بالف

 الدعكل العمكمية باسـ المجتمع الذم اضطرب أمنو جراء ارتكاب الجريمة.

ذا ما اشترؾ مع النيابة العامة آخركف في تحريؾ الدعكل الجنائية  ، فإف حؽ ممارستيا ال يختص 2كا 
االختصاصيف كىما تحريؾ الدعكل بو احد سكل النيابة العامة، إذا أنيا ىي الكحيدة التي تجمع بيف 

الجنائية كمباشرتيا، فالنيابة العامة ىي األمينة عمى ىذه الدعكل، كىي في نفس الكقت خصـ عاـ، 
كأيان كاف لو حؽ رفع الدعكل، فبل يجكز أف تباشر إال بكاسطة النيابة العامة كىذه ىي الميمة األساسية 

 . 3في كظيفة النيابة العامة 

الحاؿ بأف المشرع الفمسطيني قد مكف النيابة العامة مف فرض سيطرتيا عمى الدعكل  كيبلحظ مف كاقع
العمكمية، مف خبلؿ تخكيميا سمطات تظير في جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعكل العمكمية،  

كالتي  ىي  مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية السابقة عمى تحريؾ  -كخاصة في مرحمتي اإلستدالؿ 
جزائية تيدؼ إلى جمع المعمكمات في شأف جريمة ارتكبت كي تتخذ سمطات التحقيؽ بناءن الدعكل ال

، ففي مرحمة 4تحريؾ الدعكل الجزائية  –أك مف المبلئـ  –عمييا القرار فيما إذا كاف مف الجائز 
لضبط االستدالالت تقكـ النيابة العامة بدكر أساسي في اإلعداد لمدعكل الجزائية، يشاركيا فيو رجاؿ ا

، لتحكؿ بينيـ كبيف مخالفة القانكف كاإلفتئات عمى حريات 5القضائي، تحت إشراؼ كرقابة النيابة العامة
                                                           

1
نأ.ج.ؾعلىانه"تختصالنٌابةالعامةدونوقداختصهاالمشرعالفلسطٌنًبصفةأصلٌةبذلك.فنصفًالمادةاألولىمنقانو-

فًالقانون.والٌجوزوقؾالدعوىأوالتنازلعنهاأوةؼٌرهابإقامةالدعوىالجنائٌةومباشرتهاوالتقاممنؼٌرهاإالفًاألحوالالمبٌن
المادةالثانٌةمنذاتالقانونعلىانه"ٌباشرالنائبتركهاأوتعطٌلسٌرهاأوالتصالحعلٌها،إالفًالحاالتالواردةفًالقانون".وتنص

(منقانونس.ق.ؾعلىانه"تمارس67العامالدعوىالجزائٌةبنفسهأوبواسطةاحدأعضاءالنٌابةالعامة".كماتنصالمادةرقم)

ىالجنائٌة)دعوىالحقالعام(ومباشرتهامالمٌنصالنٌابةالعامةاالختصاصاتالمخولةلهاقانونا،ولهادونؼٌرهاالحقفًرفعالدعو
 القانونعلىخالؾذلك".

2
(منقانونأ.ج.ؾعلىانه"الٌجوزللنٌابةالعامةإجراءالتحقٌقأوإقامةالدعوىالجزائٌةالتًعلقالقانون4/1نصتالمادة)-

ءعلىشكوىكتابٌةأوشفهٌةمنالمجنًعلٌهأووكٌلهالخاصأوإذنأوطلبمباشرتهاعلىشكوىأوادعاءمدنًأوطلبأوإذنإالبنا
 منالجهةالمختصة".

3
 .319-318،ص.2221محمدعٌدالؽرٌب:المركزالقانونًللنٌابةالعامة،دارالفكرالعربً،القاهرة،-
4
 .13،ص.2228لإلصداراتالقانونٌة،القاهرة،الطبعةاألولى،إٌهابعبدالمطلب:البطالنفًإجراءاتاالستدالل،المركزالقومً-

5
تأخٌرعلىالنٌابةالعامةنومظاهرخضوعمأموريالضبطالقضائًإلشراؾالنٌابةالعامةمتعددة:فهمٌلتزمونبانٌعرضوادو--

انتقلمأمورالضبطالقضائًإلىمكانالجرٌمةفًجناٌةأو(منقانونأ.ج.ؾ،وإذا22/1البالؼاتوالشكاوىالتًتردإلٌهمالمادةرقم)

(منذاتالقانون،وللنٌابةالعامةتفوٌضاحدأعضاء27جنحةمتلبسبهافٌجبعلٌهأنٌخطرالنٌابةالعامةفورابانتقالهالمادةرقم)

(من55/1باستثناءاستجوابالمتهمفًالجناٌاتالمادةرقم)الضبطالقضائًالمختصبالقٌامبأيعملمنأعمالالتحقٌقفًدعوىمحددة

(وتحتعنوانتبعٌةأعضاء)مأموري(الضبطالقضائًعلىانه"أعضاء)69قانونج.جؾ.كمانصقانونس.ق.ؾفًالمادةرقم)

مأمورو(الضبطالقضائًٌكونونفٌماٌتعلقبأعمالوظائفهمتابعٌنللنٌابةالعامة".



11 
 

، كفي مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي حيث تسيطر النيابة 1األفراد، كإللزاميـ بالمكضكعية في تصرفاتيـ
مع النيابة العامة  لسمطتي العامة عمى إجراءات التحقيؽ ) المبحث األكؿ (، كتتجمى ىذه السيطرة بج

االتياـ كالتحقيؽ ) المبحث الثاني (.كيتـ الحد مف ىذه السيطرة في مرحمة المحاكمة ) المبحث 
 الثالث(.

 المبحث األكؿ: سيطرة  النيابة العامة عمى إجراءات التحقيؽ االبتدائي:
ى كشؼ الحقيقة فيما يخص التحقيؽ االبتدائي ىك فحص األدلة القائمة عند كقكع الجريمة، كالعمؿ عم

الجريمة المرتكبة، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى مدل صبلحية ىذه األدلة لتحريؾ دعكل الحؽ العاـ 
حالتيا إلى المحكمة المختصة، كقد أعطى المشرع لسمطة التحقيؽ صبلحيات كاسعة في ذلؾ، حتى  كا 

معالـ، كمبنية عمى أساس متيف مف تتمكف مف القياـ بيذا الدكر كحتى تككف الدعكل الجزائية كاضحة ال
 . 2الحقيقة التي مف خبلليا تتحقؽ العدالة

كيمثؿ التحقيؽ االبتدائي المرحمة األكلى لمدعكل الجنائية، كىي المرحمة التي تسبؽ المحاكمة. كقد 
نما تستيدؼ التمييد لمرحمة المحاكمة   كصؼ التحقيؽ بأنو " ابتدائي "  ألف غايتو ليست كامنة فيو، كا 

، كعميو فإف التحقيؽ االبتدائي مرحمة ىامة استنيا المشرع  كي ال يحاؿ مف الدعاكل عمى محاكـ 3
الحكـ إال ما كاف قائمان عمى سند قكم مف الكقائع كالقانكف، مما يؤدم إلى صيانة المصمحتيف العامة 

كضع األبرياء في كالفردية  حيث تقتضياف عدـ إشغاؿ القضاء بدعاكل كيدية أك اعتباطية مف شانيا 
 .4قفص االتياـ دكف قياـ أدلة جدية عمى ذلؾ كىك ما تتأذل بو العدالة 

كيتضح مف استعراض نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، أف التحقيؽ االبتدائي  ىك 
نيابة، اإلجراءات التي تتخذىا النيابة العامة ك/أك مأمكرك الضبط القضائي متى تـ انتدابيـ قانكنا مف ال

بيدؼ جمع األدلة كتحميصيا لمكشؼ عف الحقيقة كىك إلزامي في الجنايات بينما ىك اختيارم في 
، حيث أف المشرع 1، كأف النيابة العامة تسيطر  عمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي5الجنح كالمخالفات 

                                                           
1
.319محمدعٌدالؽرٌب:المركزالقانونًللنٌابةالعامة،المرجعالسابق،ص.
2
.نقالعن:عبد327،ص.2225محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،الطبعةاألولى،-

 .39،ص.2222-جامعةعٌنشمس–رسالةدكتوراه،كلٌةالحقوقاإللهالنواٌسة:ضماناتالمتهمأثناءالتحقٌقاالبتدائً،
3
 .614،ص.1988محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،الطبعةالثانٌة،القاهرة،-
4
.68،ص.1993حسنجوخدار:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الناشر،عمان،الطبعةاألولى،-
5
(منقانونأ.ج.ؾ.علىانه"إذارأتالنٌابةالعامةفًموادالمخالفاتوالجنحأنالدعوىصالحةإلقامتهابناء53تنصالمادةرقم)-

 علىمحضرجمعاالستداللتكلؾالمتهمبالحضورمباشرةأمامالمحكمةالمختصة"
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ف قانكف اإلجراءات الفمسطيني لـ يأخذ بمبدأ الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ، كبيذا  المسمؾ فأ
الجزائية الفمسطيني قد جاء خاليا مف أىـ ضمانات التحقيؽ االبتدائي، كىي ضمانة إسناده إلى شخص 

 محايد، كعمى النقيض مف ذلؾ  قد جعؿ النيابة العامة خصمان كحكمان في آف كاحد.

نكع أكؿ يسمى  كيمكف النظرإلجراءات التحقيؽ االبتدائي عمى أنيا تشمؿ نكعيف مف اإلجراءات:   
كىذه ىي إجراءات التحقيؽ بالمعنى الدقيؽ لمكممة مثؿ التفتيش   -بإجراءات الكشؼ عف األدلة 

) مطمب أكؿ (، أما النكع الثاني فيضـ ما يطمؽ عميو إجراءات تأميف  -كسماع الشيكد كاالستجكاب
  –األدلة 

ك األمر بحبسو احتياطيان )مطمب كىذه ىي أكامر قرارات التحقيؽ مثؿ األمر بالقبض عمى المتيـ أ
 ثاف(.

 :إجراءات الكشؼ عف األدلة :المطمب األكؿ
كيمكف النظر إلجراءات كشؼ األدلة عمى أنيا تشمؿ نكعيف مف اإلجراءات: نكع أكؿ يسمى بإجراءات 

و ( ، أما النكع الثاني فيضـ ما يطمؽ عميؿجمع األدلة مثؿ االنتقاؿ كالمعاينة ك التفتيش )الفرع األك 
كىذه ىي إجراءات تيدؼ لمكشؼ عف األدلة كتمحيصيا مثؿ األستجكاب -إجراءات تمحيص األدلة 

 )الفرع الثاني(. -كسماع الشيكد

  :إجراءات جمع األدلة :الفرع األكؿ  
نص القانكف عمى العديد مف إجراءات التحقيؽ كبيف كيفية مباشرتيا، كالشركط كالضمانات التي يجب 

كقانكنيان، كمف الجدير ذكره  2االعتداء عمى حقكؽ كحريات األفراد كالمكفكلة  دستكريان  أف تقترف بيا لمنع
بأف النيابة العامة  ليست ممزمة بإتخاذ كافة إجراءات الكشؼ عف األدلة، ك/ أك إتباع ترتيب معيف 
 فيما تباشره مف إجراءات، كليا سمطة تقديرية كاسعة بيذا الخصكص حيث يمكنيا اإلقتصار عمى
بعض إجراءات كشؼ األدلة  إذا اقتنعت أف  ذلؾ كافيا، كتشتمؿ ىذه اإلجراءات عمى أعماؿ تحقيقيو 
متنكعة كمختمفة، كتيدؼ جميعيا إلى الكشؼ عف األدلة كجمعيا كتمحيصيا بغية الكشؼ عف 

خبراء الحقيقة، كسنعرض عمى التكالي ليذه اإلجراءات:  األنتقاؿ كالمعاينة )الفقرة األكلى(، ندب ال
                                                                                                                                                                                

1
ج.ؾعلىانه"تختصالنٌابةالعامةدونؼٌرهابالتحقٌقفًالجرائموالتصرؾفٌها".كما(منقانونأ.55/1تنصالمادةرقم)-

(منذاتالقانونعلىانه"تباشرالنٌابةالعامةالتحقٌقفورعلمهابالجرٌمة".56نصتالمادة)
2
أمامالقانونوالقضاءسواءالتمٌٌزبٌنهمبسببالعرق(منالقانوناالساسًالفلسطٌنًعلىأن"الفلسطٌنٌون9تنصالمادةرقم)-

اتهأوالجنسأواللونأوالدٌنأوالرأيالسٌاسًأواإلعاقة"،كمانصفًمادتهالعاشرةفًالفقرةاألولىعلىأن"حقوقاإلنسانوحرٌ

 الحرٌةالشخصٌةحقطبٌعًوهًمكفولةالتمس".(علىأن"11/1األساسٌةملزمةوواجبةاالحترام"،ونصأٌضافًالمادةرقم)_
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)الفقرة الثانية(، التفتيش )الفقرة الثالثة( ضبط األشياء كمراقبة كتسجيؿ المحادثات)الفقرة الرابعة(  كذلؾ 
  :عمى التكالي

 االنتقاؿ كالمعاينة:    :الفقرة األكلى
ذىاب المحقؽ إلى المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة، حيث تكجد أثارىا ك أدلتيا، كتعني  االنتقاؿ يعني

ثبات اآلثار المادية التي خمفيا  معاينةال مشاىدة كاثبات الحالة في مكاف الجريمة، أم مشاىدة كا 
 .1ارتكاب الجريمة

كالتي تنص عمى انو " يجب (  منو 27كقد نص قانكف أ.ج ؼ عمى االنتقاؿ كالمعاينة في المادة )
ران إلى مكاف الجريمة، عمى مأمكر الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أك جنحة أف ينتقؿ فك 

كيعايف األثار المادية ليا كيتحفظ عمييا، كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ 
الحقيقة، كيسمع أقكاؿ مف كاف حاضران أك مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة 

عمى عضك النيابة المختص بمجرد  كمرتكبييا، كيجب عميو أف يخطر النيابة العامة فكران بانتقالو كيجب
 إخطاره بجناية متمبس بيا األنتقاؿ فكرا إالى مكاف الجريمة ".

  

كلـ ينص المشرع  الفمسطيني عمى إجراءات خاصة باالنتقاؿ كالمعاينة، غير أف المادة المذككرة أعبله 
في حالة التمبس أكجبت عمى ككيؿ النيابة أف ينتقؿ في الحاؿ إلى مكقع الجريمة إذا كاف الجـر 

(  في فقرتيا األكلى مف ذات القانكف عمى انو " لمأمكر 28مستكجبان لعقكبة جنائية. كما نصت المادة )
الضبط القضائي  عند انتقالو في حالة التمبس أف يمنع الحاضريف  مف مبارحة مكاف الجريمة أك 

يمكف الحصكؿ منو عمى  االبتعاد  عنيا حتى يتـ  تحرير المحضر، كلو أف يحضر في الحاؿ مف
 إيضاحات في شاف الكاقعة  ". 

كىكذا يبلحظ أف المشرع الفمسطيني اتجو في حالة التمبس بالجناية أك الجنحة، إلى منح الحؽ لمأمكر 
الضبط القضائي باإلنتقاؿ كالمعاينة كمنع الحاضريف مف مبارحة مكاف الجريمة اك االبتعاد عنيا حتى 

زامو بإخطار النيابة العامة فكرانتقالو، حيث يتكجب عمى عضك النيابة يتـ تحرير المحضر، مع إل
المختص،  بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا اإلنتقاؿ فكران إلى مكاف الجريمة كما يبلحظ أف القانكف 

                                                           
1
.642محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق،ص.-
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الفمسطيني أكجب إجراء اإلنتقاؿ كالمعاينة في حالة التمبس بجناية أك جنحة بغض النظر عف الجية 
 . 1بوالتي تقـك 

كنؤيد بيذا الخصكص أحمد بسيكني أبك الركس كالذم يرل بأف مخالفة النيابة لكاجب اإلنتقاؿ فكران إلى 
 . 2محؿ الجريمة بمجرد إخطارىا ال ترتب بطبلنان بؿ مجرد المسئكلية اإلدارية

ثار ما فاإلنتقاؿ كالمعاينة مف إجراءات التحقيؽ الميمة إذ قد يجد القاضي في مكاف الجريمة مف اآل
يدؿ عمى الجاني كجزء مف مبلبسو أك بصمات أقدامو أك أصابعو، أك يستدؿ مف كضع األشياء بمكاف 
الجريمة عمى كيفية حصكليا، كيستطيع أف يتمقى أقكاؿ المكجكديف بمكاف الحادث ليستنير بيا في 

قياـ بيا كسماع الشيكد إظيار الحقيقة كقد يتيح لو اإلنتقاؿ أتخاذ إجراءات فكرية لـ يكف متاحا" لو ال
 . 3الحاضريف دفعة كاحدة كمكاجيتيـ يبعضيـ البعض أك القبض عمى المتيـ الحاضر

  :ندب الخبراء :الفقرة الثانية
كثيران ما تعرض أثناء مباشرة التحقيؽ أمكر يستدعى تعرفيا االستعانة برأم أىؿ الخبرة لئلفادة بعمميـ 

ة يمكف بطريقيا الكصكؿ إلى كجو الحقيقة، كلذا كاف مف الطبيعي كبناء النتائج عمى معمكمات فنية دقيق
ىك كؿ شخص لو إلماـ بأم عمـ أك فف سكاء كاف  كالخبير، 4أف يجكز لممحقؽ ندب خبير في الدعكل
ىي أبداء رأم فني مف شخص مختص فنيان في كالخبرة ، 5اسمو مقيدان في جدكؿ الخبراء أك لـ يكف

، كتحميؿ المكاد المضبكطة لمعرفة كنييا، كفحص 6دعكل الجنائية شأف كاقعة ذات أىمية في ال
األسمحة كالذخائر لبياف مدل صبلحية استعماليا كىؿ استعممت في ارتكاب الجريمة أـ ال، ككذلؾ بياف 

، كحتى 7أثار العنؼ أك المقاكمة بجسـ المجني عميو، كمعرفة ساعة كقكع الجريمة كقتؿ المجني عميو 
لى رأم الخبير كمباشرتو لئلجراءات التي ندب ليا فقد تكلى قانكف اإلجراءات الجزائية يطمئف الخصـك إ

                                                           
1
.46،ص.2223كاملالسعٌد:المحققالجزائً،مهدالحقوق،جامعةبٌرزٌت،سلسلةالعدالةالجنائٌة،بٌرزٌت،-
2
بسٌونًأبوالروس:التحقٌقالجنائًوالتصرؾفٌهواألدلةالجنائٌة،المكتبالجامعًالحدٌث،الطبعةالثانٌة،الٌوجدمكاننشر،احمد-

 .33.ص.2222
3
الطبعةاألول- ى/محمدصبحًنجم:الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الجامعةاألردنٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،

 .251،ص.2226اإلصداراألول،الٌوجدمكاننشر،
4
- الناشرجامعةالكوٌت، الكوٌتً، 1971-1972حسنصادقالمرصفاوي:شرحقانوناإلجراءاتوالمحاكماتالجزائٌة -284،ص.

285.
5
.33جزءالثانً،المرجعالسابق،ص.التحقٌقالجنائًوالتصرؾفٌهواألدلةالجنائٌة،الاحمدبسٌونًأبوالروس:-
6
.135فاروقٌونسأبوالرب:المدخلفًاإلجراءاتالقانونٌةالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
7
- ،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌع الجزءالثانً، الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة، الحلبً: محمدعلًسالمعباد

 64ص.،عمان،
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كنظـ مف خبلليا إجراءات  1( 71( إلى المادة )64الفمسطيني تنظيـ أحكاـ ندب الخبراء مف المادة )
سنعرض ليا عمى  الندب )اكالن(، حمؼ اليميف )ثانيان(، تقديـ التقرير )ثالثان(، كرد الخبير )رابعان(، كالتي

  :التكالي

 إجراءات الندب:   :اكال
، كذلؾ كفقان 2كلممحقؽ أف ينتدب أم خبير يستأنس فيو الكفاءة كالقدرة العممية في مجاؿ اختصاصو

ككيؿ   ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي تقضي بأنو " يستعيف64ألحكاـ المادة )
غيره مف الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة، كيقكـ الطبيب النيابة العامة بالطبيب المختص ك 

المنتدب لذلؾ كغيره مف الخبراء بإتخاذ اإلجراءات البلزمة تحت إشراؼ الجية المختصة بالتحقيؽ، 
التحقيؽ تقتضي ذلؾ ". كأحكاـ   كلممحقؽ الحضكر أثناء مباشرة أعماؿ الخبراء، إذا قدر أف مصمحة

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم  كالتي تقضي بأنو  " إذا 85مادة )الفقرة األكلى مف ال
استمـز إثبات الحالة اإلستعانة بطبيب أك غيره مف الخبراء يجب عمى قاضي التحقيؽ الحضكر كقت 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالتي تنص عمى 39العمؿ كمبلحظتو "، كالمادة )
تمييز ماىية الجـر كأحكالو عمى معرفة بعض الفنكف كالصنائع فعمى المدعي العاـ أف  انو " إذا تكقؼ

يستصحب كاحدان أك أكثر مف أرباب الفف كالصنعة "، كيتبيف مف ىذه النصكص أيضان أف النيابة 
العامة ىي التي تقدر ما إذا كاف تمييز ماىية الجـر يتكقؼ عمى معرفة بعض الفنكف أـ ال، فطمب 

لخصكـ غير ممـز ليا الميـ إال إذا ارتأت أف لممسألة طبيعة فنية  فعندئذ يككف المجكء إلى أحد ا
الخبرة كجكبيان، فيي التي تحدد ما إذا كاف لممسألة طبيعة فنية أـ ال، ككـ نتمنى لك أف الشارع ىك 

، كاألصؿ 3عاـ الذم تكلى تحديد الحاالت الكجكبية في الخبرة بدالن مف ترؾ األمر لتقدير المدعي ال
أف يباشر الخبير عممو في حضكر المحقؽ كتحت إشرافو، كلكف مف الممكف أف يتـ الخبير عممو في 
غياب المحقؽ كما أف لمخصكـ الحؽ في الحضكر أثناء عمؿ الخبير، كأف كاف مف الممكف منعيـ 

                                                           
1
(حتىولوكانتعٌٌن278بلتانق13/7/1926فالتطبققواعدالخبرةالتًوردتفًقانونالمرافعاتالمدنٌةوالتجارٌة،)نقض-

(.انظر:حسن797–2-934جازٌت26/12/1934الخبٌرلتقدٌرتعوٌضفًدعوىمدنٌةرفعتتبعالدعوىجزائٌة)نقضفرنسً

.447أصولاإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،حاشٌةصفحةرقمصادقالمرصفاوي:
2
347محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
3
(منقانوناإلجراءات228وإنناإذنوافقالدكتوركاملالسعٌدهذاالرأيبهذاالخصوص،فإننانشٌرإلىماأشارإلٌهمننصالمادة)-

 1994لسنة13الجزائٌةالٌمنًرقم فًاألحوالالتالٌة: لبٌانسببالوفاة-1والتًتنصعلىانه"ٌكونطلبتقرٌرالخبٌروجوبٌا

-3لتحدٌدالحالةالنفسٌةللمتهمعندماٌثورشكإثناءالقضٌةحولقدرتهعلىإدراكماهٌةأفعالهوإرادتها.-2وطبٌعةاإلصابةالجسمانٌة.
لبٌان-4لتحدٌدالحالةالجسمانٌةأوالنفسٌةللشاهدحٌنماٌقومشكعلىقدرتهعلىالمشاهدةالصحٌحةلألحداثورؤٌتهابماٌطابقالواقع.

".انظر:كاملالسعٌد:شرحقانونأصول سنالمتهمأوالمجنًعلٌهفًحالةماٌكونذلكمهماللقضٌةوالتوجدمستنداتتثبتسنهما

 .436اكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.المح
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طيني المذككر ( مف القانكف الفمس65، كتقضي المادة )1مف ذلؾ، ككاف ىناؾ ما يبرر ىذا المنع 
بيذا الخصكص بأنو " يجكز لمخبير الفني أف يقكـ بعممو بدكف حضكر الخصـك ".  كيجب عمى 

 .الخبير ابتداءا" كقبؿ قيامو بأعماؿ الخبرة حمؼ اليميف

 ثانيا:  حمؼ اليميف:
كمف الضركرم أف يحمؼ الخبير اليميف باف يبدم خبرتو بصدؽ كأمانة، كيتعيف أف يككف حمؼ 

ذا أدل الخبير ميمتو دكف حمؼ يميف، فأف تقريره يبطؿ كعمؿ تحقيؽ، اليميف ق بؿ أدائو ميمتو ، كا 
كلكنو يبقى صحيحا باعتباره عمؿ استدالؿ: ذلؾ أف القانكف ال يشترط حمؼ الخبير يمينان في مرحمة 

ذا كاف الخبير قد سبؽ لو حمؼ اليميف عند مباشرتو لكظيفتو، فيذا اليميف ي2االستدالؿ  غني عف ،  كا 
.  3تحميفو اليميف في كؿ قضية يكمؼ بإبداء خبرتو فييا، كفي كؿ قضية يحضر فييا أماـ المحاكـ

الخبير بحمؼ اليميف   ( بأنو " يجب أف يقـك68كيقضي قانكف إ.ج.ؼ  بيذا الخصكص  في المادة )
براء المعتمديف باف يؤدم عممو بنزاىة كصدؽ، كذلؾ قبؿ البدء بعممو ما لـ يكف مقيدان في جدكؿ الخ

 قانكنان "، كيمتـز الخبير بإعداد التقرير كتقديمو لمجيات المختصة.

 ثالثا:  تقديـ التقرير:
نظران لما تتسـ بو اإلجراءات الجزائية مف طابع السرعة كجب عمى الخبير أف ينتيي مف المأمكرية 

( 66فيو تقريره المادة ) ، كنصت عمى قاعدة تحديد مكعد يقدـ الخبير4التي تناط بو في أقرب أجؿ 
مف قانكف إ.ج.ؼ بالقكؿ " يمتـز الخبير بتقديـ تقرير فني عف عممو  خبلؿ المكعد الذم يحدده ككيؿ 
النيابة العامة المحقؽ، مع مراعاة كجكد األشياء القابمة لمتمؼ" ، كلككيؿ النيابة أف يستبدؿ بو خبيران 

( مف ذات 67ير الخبرة كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )آخر إذا تأخر عف الميعاد المحدد في تقديـ تقر 
القانكف  كالتي تنص " يجكز لككيؿ النيابة العامة استبداؿ الخبير إذا اخؿ بكاجباتو، أك لـ يقدـ تقريره 

( مف قانكف ج.ج.ـ  كالفقرة الثانية مف المادة 87خبلؿ الفترة المحددة ". كىذا ما قضت بو المادة )
ـ.ج.ا.  كيجب أف يقدـ الخبير تقريره مسببان كيكقع عمى كؿ صفحة منو ( مف قانكف أصكؿ 41)

كعمى خبلؼ القانكف اإلجرائي األردني أجاز قانكف  .( مف قانكف إ.ج.ؼ 69كذلؾ بمقتضى المادة )

                                                           
1
 .347محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
2
البطالنالٌعتبرمنالنظامالعام،وال643محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص.- .إالأنهذا

أماممحكمةالنقض.انظر:محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.ٌجوزالدفعبهألولمرة

 .332،ص.1971.نقالعن:عمرالسعٌدرمضان،أصولالمحاكماتالجزائٌة،156
3
 .479،ص.124،رقم12:مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س.12/4/1959انظر:نقضمصري-
4
 .453حسنصادقالمرصفاوي:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
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( مف قانكف ج.ج.ـ  " لممتيـ أف يستعيف  88( منو كذلؾ عمى غرار المادة )70إ.ج.ؼ في المادة )
مب تمكينو مف اإلطبلع عمى األكراؽ، عمى أال يترتب عمى ذلؾ تأخير السير بخبير استشارم، كيط

في اإلجراءات "،  كعمة ىذه القاعدة ىي مبدأ الحرص عمى كفالة حؽ الدفاع كيمجا أليو في حالة 
 .1عدـ ثقة المتيـ بالخبير الذم يندبو المحقؽ كلـ يقدـ طمبان لرده أك لرفض طمبو في حالة تغريمو

 الخبير:  رابعا:  رد
كيثكر التساؤؿ حكؿ مدل جكاز رد الخبير إذا قامت أسباب تبرر ذلؾ: كأف يككف الخبير قريبان ألحد 
الخصكـ في الدعكل الجنائية أك تككف لو مصمحة شخصية قد تجرده مما يجب أف يتكافر فيو مف 

. 2تبررىذا الرد  حياد كمكضكعية، كالرأم الغالب في الفقو ىك جكاز رد الخبير إذا ما كجدت أسباب
( مف قانكف إ.ج.ؼ، 71كىذا ما أخذت بو القكانيف اإلجرائية مكضكع الدراسة، كذلؾ بمقتضى المادة )

( مف قانكف ج.ج.ـ، كافتقر قانكف أصكؿ اإلجراءات الجزائية االردني لمثؿ ىذا النص، 89كالمادة )
جزائية األردني في تنظيمو كنرل باف قانكف إ.ج.ؼ  كرغـ تفكقو عمى قانكف أصكؿ المحاكمات ال

ألحكاـ   الخبير اإلستشارم كأحكاـ رد الخبراء، إال أف نصكصو جاءت قاصرة عف شمكؿ  تنظيـ 
( مف 40حاالت كثيرة يتعيف النص عمى أحكاميا،  كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نص المادة )

شخص قتبلن أك بأسباب   قانكف أصكال االمحاكمات الجزائية االردني كالتي تقضي  بأنو " إذا مات
مجيكلة باعثة عمى الشبية فيستعيف المدعي العاـ بطبيب أك أكثر لتنظيـ تقرير بأسباب الكفاة كبحالة 
جثة الميت "، كىنا كألىمية ىذه المادة خاصة في كفيات النساء كالفتيات كاألطفاؿ المجيكلة كالباعثة 

النحك االتي " إذا مات  شخص قتبلن أك  عمى الشبية  نكصي بالنص عمييا في قانكف إ.ج.ؼ عمى
بأسباب مجيكلة باعثة عمى الشبية فيستعيف المدعي العاـ بطبيب أك أكثر لتنظيـ تقرير بأسباب 
الكفاة كبحالة جثة الميت كجكبا ".  كبعد تناكلنا ألحكاـ ندب الخبراء باعتبارىا مف إجراءات الكشؼ 

 .شعف الحقيقة سننتقؿ لمحديث عف أحكاـ التفتي

 

                                                           
1
.442كاملالسعٌد:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
2
.494سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:أصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
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 الفقرة  الثالثة:  التفتيش:
يتخمؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي العديد مف اإلجراءات التي تمس الحؽ في الحفاظ عمى األسرار 

،  كالذم ىك 1 التفتيشالخاصة بغية ضبط أدلة الجريمة كمف أىـ ىذه اإلجراءات كأخطرىا إجراء 
تستيدؼ البحث عف األدلة المادية لجناية إجراء مف إجراءات التحقيؽ تقكـ بو سمطة حددىا القانكف، 

. كيمكف 2أك جنحة تحقؽ كجكدىا في محؿ خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عف إرادة صاحبو
( مف قانكف إ.ج.ؼ  بأنو عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ 39/1باالستناد إلى نص المادة ) تعريؼ التفتيش

بناء" عمى إتياـ مكجو إلى شخص يقيـ في  ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أك في حضكرىا،
المنزؿ المراد تفتيشو بإرتكاب جناية أك جنحة أك بإشتراكو في ارتكابيا، أك لكجكد قرائف قكية عمى انو 
يحكز أشياء تتعمؽ بالجريمة.كىك مف اخطر االجراءات التي تسيطر عمييا النيابة العامة كاكثرىا 

 .تماسا مع حقكؽ كحريات االفراد

ال بد أف نسجؿ انتقادان لمكقؼ المشرع الفمسطيني كالذم نظـ إجراءات التفتيش ضمف الفصؿ  كىنا
الرابع مف الباب الثاني المتعمؽ بجمع اإلستدالالت، حيث كاف يجب عمى مشرعنا أف يراعي حسف 

ار التبكيب في ذلؾ باف يكرد إجراء التفتيش ضمف أحكاـ الباب الثالث المتعمؽ بالتحقيؽ كذلؾ باعتب
، كترجع أىمية التفتيش التحقيقي بكصفو مف إجراءات التكصؿ إلى 3التفتيش عمبلن مف أعماؿ التحقيؽ

                                                           
1
المشرعالفلسطٌنًأضفىحماٌةدستورٌةلألسرارالخاصةلٌعدوكلشخصآمنامستقرافًحٌاتهالخاصةلٌتمكنومنالجدٌرذكرهبان-

-1(منالقانوناألساسًالفلسطٌنًوالتًتنصبأنه"11منالمساهمةالجادةفًشتىمجاالتالحٌاة.وتتجلىهذهالحماٌةبمقتضىالمادة)
الٌجوزالقبضعلىاحدأوتفتٌشهأوحبسهأوتقٌٌدحرٌتهبأيقٌد...."ماتقضً-2مكفولةالتمس.الحرٌةالشخصٌةحقطبٌعًوهً

 ( ألحكام71المادة إالبأمرقضائًمسببوفقا تفتٌشها أو أودخولها فالتجوزمراقبتها للمساكنحرمة، األولىبان" فًفقرتها منه )

القانون.."
2
،ص.1998ٌشالمسكنفًالتشرٌعاتالجزائٌةالعربٌة،دارالنهضةالعربٌة،الطبعةاألولى،الٌوجدمكاننشر،حامدراشد:أحكامتفت-

22.
3
تفادٌاألياوٌختلؾالتفتٌشألتحقٌقًموضوعدراستناعنأشكالأخرىمنالتفتٌش"التفتٌشالوقائًوالتفتٌشاإلداريواللذانسنبنٌهم

 الخصوصوفقا لبسبهذا أوال: ٌلً: تفتٌشاألشخاصالخطرٌنأو التفتٌش الواائًلما أثناء الشرطة رجال به التفتٌشالذيٌقوم وهو
رجال لمقاومة مناستخدامها خوفا معهم الموجودة الخطرة المواد أو األدوات أو مناألسلحة القبضعلىالمجرمٌنمناجلتجرٌدهم

أومنأجلالتمكنمناقتٌادهمإلىمراكزاألمن،وكذلكتفتٌشمسكنالشخصالموضوعتحتالسلطةالعامةأوالعدوانعلىاآلخرٌن،
مراقبةالشرطة،شرٌطةأنالٌتعدىهذاالتفتٌشحدودالؽرضالوقائًالذيٌبرره.انظرمحمدعلًسالمعبادالحلبً،الوسٌطفًشرح

 ص. السابق، المرجع الجزائٌة، المحاكمات وٌمكن72أصول .( المادة إلى استنادا الوقائً التفتٌش على بمثال قانون36التدلٌل من )

ٌجوزلمأمورالضبطالقضائًأولمنٌقبضعلىشخصأنٌجردهمناألسلحةواألدواتاإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًوالتًتقضًبأنه"
إلىالجهةالمختصةالتًٌقضًالقانو أوأنٌسلمها بحوزته، الحالةٌجوزتفتٌش"امقبوضعلٌهأمامهنبإحضارالالتًٌجدها ففًهذه .

فأنالتفتٌشالوقائًٌختلؾعنالتفتٌشالتحقٌقً.ثانٌا وعلٌه أيأداةضارة، منالسالحأو تجرٌده بؽٌة ولؽٌره له وقاٌة :المقبوضعلٌه
ضضبطأدلةجرٌمةوقعتأوأقٌمتالدعوىبصددها،بلٌتخذ:وهولٌستفتٌشابالمعنىالقانونًالدقٌق،ألنهالٌتمبؽرالتفتٌش اإلداري

بهدؾالكشؾعنالجرائمالتًتقومبهاالسلطةاإلدارٌة.انظر:حسنالجوخدار،شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مكتبةدارالثقافة

قتضٌهطبٌعةعملرجالالشرطةوتفرضهطبٌعة.حٌثأنالتفتٌشاإلداريت369،ص.2222-1999للنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى،

المكانالذيٌعملفٌهاإلنسانمناجلالمحافظةعلىاألمنوالتأكدمنعدمخرقاللوائحواألنظمةالمقررةللسهرعلىحسنسٌرالعمل

تفتٌشعمال-1ةألٌهومنأمثلته:وصٌانةاألسرارالخاصةلذلكالمكان،ومناجلالمحافظةعلىموجوداته،ومنعدخولاألشٌاءالممنوع

فًالدخولوالخروج. -3تفتٌشموظفًقٌاداتالجٌشفًالدخولوالخروج.-2المصانع  التفتٌش-4تفتٌشرجالاإلسعاؾللمصابٌن.

لتحقٌقً.انظر:محمدالتفتٌشالذيٌتمفًالدوائرالجمركٌةوهذاالتفتٌشالٌخضعللضماناتالمقررةفًالتفتٌشأ-5الدوريللمساجٌن.

.73-72علًسالمعبادالحلبً،الوسٌطفًشرحأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجالسابق،ص.
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: أف إثبات الجـر غالبان ما يستند إلى األكؿ الدليؿ ككشؼ الحقيقة إلى أمريف عمى كجو الخصكص،
كصؿ إلى دليؿ مادم، األدلة المادية التي تؤيد األدلة القكلية بؿ أف مف الجرائـ ما ينبغي بشأنو الت

ًن كالثانيفقمما تبنى األدلة عمى غيره، كجرائـ المخدرات كالرشكة.  : أف األدلة المادية ال يتسنى دائمان
كجكدىا في مكاف الجريمة، بؿ يعمد الجناة إلى إخفائيا في أماكف أخرل متعددة كمنازليـ أك منازؿ 

يعرض حقكؽ األفراد كحرياتيـ إلى الخطر، ، مما 1غيرىـ، مما يقتضي البحث عنيا في تمؾ األماكف 
فمذلؾ كلحماية حقكؽ األفراد كأسرارىـ الخاصة مف افتئات النيابة العامة كسيطرتيا فبل بد مف مراعاة 
شركط صحة التفتيش )اكالن( بشقيو سكاء اتخذ في مكاجية األشخاص ك/أكالمنازؿ" محؿ التفتيش" 

ثالثان(، كسنبحث ىذا اإلجراء بشكؿ مفصؿ إلطبلعنا كمف )ثانيان(، كسنعرض أخيران لبطبلف التفتيش)
خبلؿ عممنا في المحاكـ بأف عدد كبير مف األحكاـ الجزائية بتـ فسخيا إلغفاؿ النيابة العامة لمقكاعد 

 القانكنية الكاجب اتباعيا في اتخاذ ىذا االجراء، كذلؾ عمى التكالي كفقا لما يمي: 

 أكال:   شركط صحة التفتيش:
يش عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، كال يجكز القياـ بو إال مف قبؿ السمطة المختصة بذلؾ كىي النيابة التفت

العامة، أك بناءان عمى مذكرة صادرة منيا كفي األحكاؿ التي حددىا القانكف، كال بد مف التفرقة بيف 
األمر بالتفتيش ال  الجية التي تصدرمذكرة التفتيش كبيف الجية التي تنفذ التفتيش، فإذا كاف اإلذف أك

يجكز أف يتـ إال مف قبؿ النيابة صاحبة األختصاص األصيؿ بممارسة التحقيؽ اإلبتدائي، فأنو ال 
نما يحؽ لو أف يفكض مأمكر الضبط القضائي بذلؾ،  يشترط أف ينفذه عضك النيابة العامة بنفسو كا 

( كأخرل مكضكعية 1كط شكمية)كيشترط لكي يككف التفتيش صحيحان كمنتجان ألثاره أف تتكافر فيو شر 
  :( كفقا لما يمي2)

 :الشركط الشكمية لمتفتيش - 1
 كتتمثؿ الشركط الشكمية لمتفتيش بإذف التفتيش )أ(، كمحضر التفتيش )ب( كفقا لما يمي:

 :إذف التفتيش -)أ(
 كىك تفكيض يصدر مف سمطة التحقيؽ المختصة إلى أحد مأمكرم الضبط القضائي مخكالن إياه إجراء

، كعمة اإلذف بالتفتيش ترجع إلى إتاحة مباشرة إجراءات 2التفتيش الذم تختص بو تمؾ السمطة
التحقيؽ بسرعة كفي الكقت المبلئـ، إذ أف سمطة التحقيؽ قد تككف مثقمة بأعباء العمؿ، أك قد يتطمب 

                                                           
1
.1،ص.2226مجديمحبحافظ:إذنالتفتٌش،دارالنهضةالعربٌة،-
2
.69مجديمحبحافظ:إذنالتفتٌش،المرجعالسابق،ص.-
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ضؿ اإلذف التفتيش قدرات بدنية خاصة، أك قد يككف بعيدان عف مقر عمؿ المحقؽ، فيرل أنو مف األف
 . 1لمأمكر الضبط القضائي بالقياـ بو 

كيتعيف لصحة إذف التفتيش مراعاة تكافر بعض القكاعد الشكمية، كىذه القكاعد تطمبت القكانيف اإلجرائية 
( منو بأنو " تكقع مذكرات التفتيش مف 40مكضكع الدراسة بعضيا: يقضي قانكف إ.ج.ؼ  في المادة )

عنكاف  -2اسـ صاحب المنزؿ المراد تفتيشو كشيرتو.  -1 يمي: عضك النيابة المختص كتشمؿ ما
اسـ مأمكر الضبط القضائي المصرح لو   -4الغرض مف التفتيش.  -3المنزؿ المراد تفتيشو. 

تاريخ كساعة إصدارىا".  كتختمؼ أحكاـ  -6المدة التي تسرم خبلليا مذكرة التفتيش.    -5بالتفتيش. 
فمسطيني اختبلفان جكىريان عف أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم قانكف اإلجراءات الجزائية ال

رغـ أف كبل القانكنيف قد نص صراحة عمى أف التفتيش عمبلن مف أعماؿ التحقيؽ   -بيذا الخصكص 
، إال انو ككفقان ألحكاـ القانكف المصرم ال يصدر أمر التفتيش  إال بمقتضى أمر مف قاضي   -

، كيشترط القانكف في ىذا األمر أف يككف مسببان الفقرة 2( منو91كلى مف المادة )التحقيؽ  الفقرة األ
كخبل قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني مف أم  ( مف ذات القانكف،91الثالثة مف المادة )

باستثناء النص عمى حضكر بعض األشحاص  -تتعمؽ بإذف التفتيش   -ضمانات أك شركط شكمية 
 .شأثناء التفتي

كنكصي باستحداث نظاـ قاضي التحقيؽ كذلؾ عمى غرار المشرع المصرم كأف يعيد إليو أصدار أمر 
 التفتيش ألىمية ىذا اإلجراء كلضماف عدـ اإلفتئات عمى حقكؽ االفراد كحرياتيـ في تطبيقو.

ما كنبلحظ بأف أحكاـ قانكف إ.ج.ؼ  قد جاءت متقدمة عمى القكانيف اإلجرائية مكضكع الدراسة في
يتعمؽ بالنص صراحة عمى مشتمبلت مذكرة التفتيش،  مما يدفع عضك النيابة العامة إلى تكخي 

عند إتخاذه ىذا اإلجراء بإعتبار إجراء التفتيش مف أخطر اإلجراءات التي تتخذىا  الحيطة كالحذر
مي األفراد مف النيابة في مكاجية المتيـ، مما يكفؿ المزيد مف الحماية لممتيـ، ال بؿ لممجتمع مما يح

تفتيش منازليـ بسبب االشتباه أك الخطأ، إال أف عددان كبيران مف اعضاء النيابة يعمدكا الى إصدار 

                                                           
1
 .69ش،المرجعالسابق،ص.مجديمحبحافظ:إذنالتفتٌ-
2
الفر  بٌن ااضً التحقٌ  وعضو النٌابة العامة من حٌث سلطة األمر بالتفتٌش- فلهأنٌأمر كانالمحققهوقاضًالتحقٌق، إذا :

الس وهذه بالجرٌمة، تتعلق أشٌاء ٌخفًفٌه انه على وجدتدالئل إذا السواء على المتهم ومسكنؼٌر المتهم الواسعةبتفتٌشمسكن لطة
منقانوناإلجراءاتالجنائٌةالمصري،الفقرةاألولى(.أماإذا91تستخلصمنقولالشارع"لقاضًالتحقٌقأنٌفتشأيمكان")المادة

الحصولمقدماكانالمحققهوعضوالنٌابةالعامةفلهاستقالالًأنٌأمربتفتٌشمسكنالمتهم،أماإذاأرادتفتٌشمسكنؼٌرالمتهم"فعلٌه

منقانوناإلجراءاتالجنائٌةالمصريالفقرةالثالثة(226علىأمرمسبببذلكمنالقاضًالجزائًبعداطالعهعلىاألوراق")المادة

.662انظر:محمودنجٌبحسنً:قانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق.
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كمف ثـ يقكمكا الحقان بتغطية انفسيـ  –في بعض االحكاؿ  –مذكرات تفتيش شفاىة أك عبر الياتؼ  
 ضمكنيا كالغاية مف صدكرىا.  قانكنان بإصدار مذكرات تفتيش بالكاقعة مما يفرغ ىذه المذكرة مف م

 محضر التفتيش: -)ب( 
رغـ تجاىؿ معظـ الفقو  -كيعتبر محضر التفتيش برأينا مف أىـ ضمانات كشركط التفتيش الشكمية  

كىك مف الضمانات المقررة لممتيـ، حتى ال يتـ العبث كالتبلعب بمحضر التحقيؽ ك/أك   -لذكر ذلؾ 
التي يتـ ضبطيا، كقد أدرؾ المشرع الفمسطيني أىمية ىذه الضمانة  التبلعب كالعبث باألشياء كالكثائؽ

(  مف قانكف إ.ج. ؼ  بالقكؿ " يحرر محضر التفتيش مف قبؿ القائـ عميو، كيذكر 50/4في المادة )
فيو األشياء التي تـ ضبطيا كاألمكنة التي كجدت فييا كيكقع عميو ىك كمف حضر إجراءات التفتيش " 

دة متكاممة بتطمبيا النص عمى األشياء التي تـ ضبطيا كأماكف ضبطيا مما يتيح كقد جاءت ىذه الما
 لقاضي المكضكع الحكـ عمى شرعية التفتيش مف عدمو، في حاؿ الطعف بعدـ الشرعية.

(  51كجاء النص عمى محضر التفتيش في قانكف ج.ج. ـ  مستتران في الفقرة األخيرة مف المادة )
ال  كغير كاضح،  كذلؾ  بالقكؿ " يحصؿ التفتيش بحضكر المتيـ أك مف ينيبو عنو كمما أمكف ذلؾ، كا 

فيجب أف يككف بحضكر شاىديف، كيككف ىذاف الشاىداف بقدر اإلمكاف مف أقاربو البالغيف أك مف 
القاطنيف معو بالمنزؿ أك مف الجيراف، كيثبت ذلؾ في المحضر"، كمع ذلؾ فقد قضت محكمة النقض 

ترتب عمى مخالفة  القاعدة التي تقضي بتحرير محضر التفتيش  البطبلف، المصرية عمى أنو ال ي
كيكفي أف تقتنع المحكمة مف األدلة المقدمة ألييا في الدعكل بأف التفتيش أجرم، كأنو أسفر عما قيؿ 

 .  1إنو تحصؿ منو

كجاءت نصكص قانكف أصكؿ ـ. ج. ا  فيما يتعمؽ بمحضر التفتيش عمى غرار أحكاـ القانكف 
 المدعي (  منو كالتي تقضي بأنو يصطحب87فمسطيني صريحة ككاضحة كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )ال

 بيا كينظـ الحقيقة إلظيار ضركرية يراىا التي األشياء جميع بضبط يأمر أك كيضبط كاتبو العاـ
"، حيث أف اصطحاب عضك النيابة العامة لمكاتب أثناء التحقيؽ مف   ..بحفظيا كيعنى محضران 

ألمكر التي أكجبيا المشرع مف أجؿ تسجيؿ جميع كقائع التحقيؽ بالتفصيؿ كتدكينيا في محضر ا
التحقيؽ كذكر بيانات األشياء كالكثائؽ كاألدكات التي يتـ ضبطيا كأكصافيا بكؿ دقة كأمانة، كمنع 
اـ العبث بيا، كالتكقيع بخط كاضح كمقركء عمى كؿ صفحة مف صفحات التحقيؽ مف قبؿ المدعي الع

المحقؽ كالكاتب كمف قبؿ المشتكى عميو الذم يجرم التحقيؽ معو، كىذا مف الضمانات المقررة  

                                                           
1
.294،ص.222،رقم6عةالقواعدالقانونٌة،ج.،مجمو1943ٌونٌةسنة21نقض-
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، كلضماف صحة التفتيش فبل بد أف تتكافر إلى جانب 1لممتيـ، حتى ال يتـ العبث في محضر التحقيؽ
 الشركط الشكمية شركطان مكضكعية.

 :الشركط المكضكعية لمتفتيش -2 
ءا" مف إجراءات التحقيؽ يؤدم إلى المساس بحرية األشخاص أك انتياؾ حرمة بما أف التفتيش إجرا

مساكنيـ  أك أجسادىـ أك أسرارىـ الخاصة، فبل بد مف أف تتكافر شركط مكضكعية إلى جانب الشركط 
 الشكمية أنفة الذكر تممييا عمينا خطكرة ىذا اإلجراء تتمثؿ: بطبيعة الجريمة )أ( كالتمبس بالجريمة )ب(: 

  :طبيعة الجريمة  -)أ(  
أجممت محكمة النقض المصرية شركط التفتيش في قكليا " األصؿ أف اإلذف بالتفتيش ىك إجراء مف 

كاقعة بالفعؿ، كترجحت  –جناية أك جنحة  –إجراءات التحقيؽ ال يصح إصداره إال لضبط جريمة 
 . 2مسكنو أك شخصو " نسبتيا إلى متيـ معيف، كأف ىناؾ مف الدالئؿ ما يكفي لمتصدم لحرمة 

(، كأف يككف ىناؾ أتياـ مكجو لمشخص 1كعميو فإنو يستمـز لصحة التفتيش كقكع جناية أك جنحة )
(، كفقان 3(، كأف يككف التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعمؽ بالجريمة )2المقيـ في المسكف المراد تفتيشو )

 لما يمي.

 :كقكع جناية أك جنحة -( 1)
ش بسبب جناية أك جنحة كقعت فعبلن، أما إف كانت الجريمة مف نكع المخالفة، يتعيف أف يتقرر التفتي

فبل يجكز التفتيش بشأنيا الف ضألة شأنيا تحكؿ دكف إجازة التعرض لحرمة المساكف أك األشخاص، 
ف لـ يصرح بو الشارع في بعض القكانيف اإلجرائية  إال أف   -مكضكع الدراسة -كىذا الشرط كا 

في التحقيؽ االبتدائي تستمزمو، فالتحقيؽ ال يباشر إال إذا كانت الجريمة مف نكع القكاعد العامة 
( مف قانكف 39، كنصت عمى ىذا الشرط صراحة الفقرة األكلى مف المادة )3الجناية أك الجنحة

إ.ج.ؼ كالتي تقضي بأنو " دخكؿ المنازؿ كتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف 
بة العامة أك في حضكرىا، بناءن عمى إتياـ مكجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو قبؿ النيا

بإرتكاب جناية أك جنحة أك بإشتراكو في إرتكابيا، أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياء تتعمؽ 

                                                           
1
 .78-77محمدعلًسالمعٌادالحلبً،الوسٌطفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الجزءالثانً،المرجعالسابق،ص.-
2
 .52،ص.9،رقم17:مجلةأحكامالنقض،س.17/1/1966نقضمصري-
3
مرحلةالتحقٌقاالبتدائً،دراسةفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنًوالمقارن،أجٌزحسنالجوخدار:التفتٌشالقضائًفً-

 .233،ص.2227،مجلةالشرٌعةوالقانون،العددالحاديوالثالثون،ٌولٌو1/11/2226للنشربتارٌخ
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اؿ تفتيش المنازؿ عمؿ مف أعم ( مف قانكف ج.ج.ـ كالتي تقضي بأنو "91المادة )كبالجريمة "، 
التحقيؽ كال يجكز اإللتجاء إليو إال بمقتضى أمر مف قاضي التحقيؽ بناء" عمى إتياـ مكجو إلى 
شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بإرتكاب جناية أك جنحة أك إشتراكو في ارتكابيا أك إذا كجدت 

ف كاف قانكف أصكؿ المحاكما.قرائف تدؿ عمى أنو حائز ألشياء تتعمؽ بالجريمة ت الجزائية ."، كا 
( 52( ك )51األردني لـ ينص صراحة عمى ىذا الشرط إال أنو يمكف إستنباطو مف نصكص المكاد )

كال بد مف كقكع الجريمة فعبلن قبؿ اإلذف بالتفتيش، كمف ثـ  فبل يجكز اإلذف بالتفتيش عف  ،1منو
صر المشرع نطاؽ جريمة لـ تقع بعد، حتى كلك كاف إرتكابيا في مستقبؿ قريب راجح كمؤكد، كقد ح

 .2التفتيش في الجنايات كالجنح فقط، فمـ يجزه في المخالفات 

أف يككف ىناؾ إتياـ مكجو لمشخص المقيـ في المسكف المراد تفتيشو أك كجدت قرائف تدؿ  -(2)
  :عمى حيازتو ألشياء تتعمؽ بيذه الجريمة

أف يجرم في نطاؽ تحقيؽ ىذا الشرط يتصؿ بتكييؼ التفتيش بأنو " عمؿ تحقيؽ "، كيقتضي ذلؾ 
حتى يتخذ مكضكعو فيو، كقد كاف الشارع يقرر أنو "ال يجكز اإللتجاء إلى التفتيش إال في تحقيؽ 

. 3مفتكح "، مما يعني انو يجب أف يككف التحقيؽ قد بدأ كاتخذت بعض إجراءاتو قبؿ األمر بالتفتيش 
ناء عمى اتياـ جدم يكجو إلى الشخص كبإعتبار أف التفتيش إجراءا" خطير، فبل يجكز إجراؤه إال ب

، فيتعيف أف يككف ىناؾ مف الدالئؿ ما يكفي لمتصدم 4عمى انو مرتكب الجريمة أك مساىـ فييا
( ، كالمصرم 39، كرغـ تأكيد المشرعاف الفمسطيني في المادة )5لحرمة المسكف أك الحرية الشخصية

قيـ في المنزؿ المراد تفتيشو، إال أف عمى ضركرة تكجيو إتياـ لمم –المذككرتاف أعبله  -( 91)
، مما 6( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا81المشرع األردني اكتفى بمجرد االشتباه كذلؾ بمقتضى المادة )

                                                           
1- ( (منقانونأصول51تنصالمادة  العام المدعً ٌتم البداٌة محكمة اختصاص من حةجن أو جناٌة الفعل كان إذا"لىانهعم.ج.ا

 ماكالمح وظائؾمن جنحة الفعل انك إذا أما.2 .المقتضى قراره وٌصدر العدلٌة الضابطة موظفو أوراقها ألٌه ٌلأح التًأو أجراها التً التحقٌقات

"وتقضً.الزماً ٌراه ما وٌطلب بادعائه اإلحالة ٌشفع األحوالهذه جمٌع وفً.3 .مباشرة المختصة المحكمة إلى األوراق ٌحٌل أن فله الصلحٌة

 أو العام المدعً إلىالشخصً االدعاء صفة فٌها ٌتخذ شكوى ٌقدم أن جنحة أو جناٌة جراء من متضرراً نفسه ٌعد شخص لكل(بأنه"52المادة)

". القانونهذا من (5 ) المادة ألحكام وفقاً المختصة للمحكمة

- 
2

.72-71إذنالتفتٌش،المرجعالسابق،ص.مجديمحبحافظ:
3
.542،ص.1998محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،الطبعةالثالثة،القاهرة،-
4
اإلثباتفً.نقالعنمحمودمحمودمصطفى:233حسنالجوخدار:التفتٌشالقضائًفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائً،المرجعالسابق،ص-

.17،ص.1،1978،ط.2الموادالجنائٌةفًالقانونالمقارن،مطبعةجامعةالقاهرةوالكتابالجامعً،القاهرة،ج.
5
.965،ص195،رقم18:مجلةأحكامالنقض،س.16/12/1967نقضمصري-
 الذي الشخص كان اذا اال وتفتٌشها المنازل دخول ٌجوز العلىانه"األردنًالمحاكماتالجزائٌةأصول(منقانون81تنصالمادة)-6

".علٌه مشتكى شخصاً مخؾ أو بالجرم تتعلق أشٌاء حائز أو فٌه متدخل أو شرٌك أو جرم فاعلبأنه فٌه مشتبهاً وتفتٌشه منزله دخول ٌراد
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أعطى سمطة التحقيؽ سمطة كاسعة لدخكؿ المساكف كتفتيشيا، ككاف األكلى بو كضع المزيد مف 
 القيكد عمى ىذه السمطة لحماية حقكؽ األشخاص كحرياتيـ. 

 :أف يككف التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعمؽ بالجريمة أك تفيد في كشؼ الجريمة -(3)
تتحدد غاية التفتيش بضبط  ما يحكزه المتيـ أك غيره مف أشياء تتعمؽ بالجريمة أك تفيد في كشؼ 

.  1الحقيقة ، كتقدير الفائدة المرجكة مف التفتيش ىك أمر يقدره المحقؽ تحت رقابة قاضي المكضكع 
( مف اصكؿ 82( ك )81( مف ج.ج.ـ، كالمكاد )91( ا.ج.ؼ، ك المادة )39ذلؾ بمقتضى المادة )ك 

 ـ.ج.ا.

  :التمبس بالجريمة -)ب( 
األصؿ بأنو ال يجكز القبض عمى شخص أك تفتيشو إال بمكجب مذكرة صادرة عف السمطة المختصة 

لقضائي أف يقبض ببل مذكرة عمى إال أف المشرع الفمسطيني بيف الحاالت التي يجكز لمأمكر الضبط ا
 أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى إتيامو في األحكاؿ التالية: 

 .2حالة التمبس في الجنايات، أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير  .1

إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع   .2
 كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ.

إذا ارتكب جرمان أك أتيـ أمامو بارتكاب جريمة، كرفض إعطاء اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو   .3
 .3مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف

كذلؾ بمقتضى 4فثمة ارتباط، بيف القبض كالتفتيش، فإذا جاز القبض عمى شخص جاز كذلؾ تفتيشو 
  ( مف ج.ج.ـ.46/1( مف ج.ج.ؼ، ك المادة )38/1المكاد )

                                                           
1
.74مجديمحبحافظ:إذنالتفتٌش،المرجعالسابق،ص-
حال-1قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلىانه"تكونالجرٌمةمتلبسابهافًإحدىالحاالتالتالٌة:.(من26تنصالمادة)-2

 ببرهةوجٌزة. أوعقبارتكابها -2ارتكابها  أوتبعتهالعامةبصخبأوصٌاحاثروقوعها. تبعالمجنًعلٌهمرتكبها -3إذا وجد إذا

بوقتقرٌب أوأشٌاءأخرىٌستدلمنهاعلىانهفاعلأوشرٌكفٌها،وإذامرتكبهابعدوقوعها حامالآالتأوأسلحةأوأمتعةأوأوراقا

 .وجدتبهفًهذاالوقتآثارأوعالماتتفٌدذلك."
3
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً.32انظرنصالمادة)-
4
.556،مرجعسابق،ص.1998ة،الطبعةالثالثة،محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌ-
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 :محؿ التفتيش :ثانيا
يرد التفتيش حيثما تكجد األسرار الخاصة، فبل يعد تفتيشان مجرد اإلطبلع عمى أشياء معمنة لمجميكر، 

كعمى  1فمحؿ التفتيش إذان ىك مستكدع السر، كىذا يتمثؿ في الشخص ذاتو أك في مكانو الخاص 
  :( عمى التكالي2(، أك األشخاص )1أما أف يككف المساكف )ذلؾ فإف محؿ التفتيش 

 :: تفتيش المساكف1
كيشمؿ منزؿ المتيـ كذلؾ كؿ مكاف  ،2ىك المكاف الذم يأكم أليو اإلنساف كيتخذه مقرا لو المسكف

يختص بو المتيـ كال يسمح بدخكلو إال بإذنو فيدخؿ في نطاقو المسكف الذم يقيـ فيو كممحقاتو 
حظيرة الدكاجف أكالماشية أكالمخزف أكالسيارة ككذا كؿ مكاف معد إلقامة المتيـ كلك لفترة كالحديقة ك 

، 3قصيرة كمسكف بأحد المصايؼ ككذا المسكف الخالي المعركض لئليجار مفركشان أكغير مفركش
كالسيارة الخاصة تتمتع بحرمة معينة، كىي إف كانت مستقرة بالمسكف أك في ممحقاتو فإنو يراعى في 
شانيا قكاعد التفتيش )المسكف( ذاتو، أما إذا كانت بالطريؽ العاـ، فإنيا تتمتع بالحرية الشخصية 

،  كيبلحظ أف القانكف قد 4لصاحبيا أك قائدىا كتنطبؽ عمييا حينئذ ضمانات تفتيش األشخاص
يضفي حصانة عمى بعض األماكف الخاصة أك المنازؿ مثؿ ما ىك مقرر مف عدـ جكاز تفتيش 

ال كقع مثؿ ىذا التفتيش باطبلن  مساكف ، كتقتضي دراسة 5األشخاص المتمتعيف بحصانة دبمكماسية كا 
تفتيش المساكف تحديد تكيفو القانكني )أ(، بياف شركطو )ب(، السمطة المختصة باألمر بو )ج( عمى 

 التكالي: 

 الطبيعة القانكنية لتفتيش المساكف:  –)أ(
التحقيؽ، ك ينص عمى ذلؾ صراحة المشرعاف الفمسطيني  يعتبر تفتيش المساكف عمبلن مف أعماؿ
ـ  .( مف قانكف ج.ج91( مف قانكف ا.ج. ؼ، كالمادة )39كالمصرم كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )

، كيخضع  تفتيش المساكف لمقكاعد العامة التي يخضع ليا التحقيؽ االبتدائي، كقد 6السابؽ ذكرىما

                                                           
1
،1992حسنالجوخدار:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌع،الٌوجدمكاننشر،الطبعةاألولى،-

.37ص
2
.313،ص1995نشر،عبدالحمٌدالشواربً:الدفوعالجنائٌة،منشاةالمعارؾباإلسكندرٌة،الٌوجدمكان-
3
 .122احمدبسٌونًأبوالروس:التحقٌقالجنائًوالتصرؾفٌهواألدلةالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
4
.314عبدالحمٌدألشواربً:الدفوعالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
5
مانعبدالمنعم:اصولاإلجراءاتالجنائٌة،.انظرسل63ٌ،ص12،ق37:مجموعةأحكامالنقض،س1986ٌونٌو4نقضجنائً

.742المرجعالسابق،ص
6
أماالنالقٌامبهمنوطبالمدعًالعاموهو.أج.مكناستنتاجهذاالتكٌؾأٌضامنخاللاستقراءأحكامالتفتٌشفًقانونأصولم.ٌ-

 الموضوعالطبوؼرافً الن التحقٌقوأما معامالقاضً هو اإلجراء انظرتالتحقٌقلهذا السعٌد:. المحاكماتشر:كامل قانونأصول ح

.456الجزائٌة،المرجعالسابق،ص
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ذا التصريح أف ينفيا عف التفتيش أف يككف " عمؿ استدالؿ "، أراد المشرعاف الفمسطيني كالمصرم بي
كباعتبار التفتيش عمؿ تحقيؽ، فإنو يحكمو مبدأ الحياد كالمكضكعية الذم يييمف عمى التحقيؽ 
نما عمى المحقؽ  اإلبتدائي، فبل يجكز أف تنحصر غايتو في ضبط األشياء التي تثبت إدانة المتيـ، كا 

 . 1أشياء قد تثبت براءة المتيـ أك تخفؼ مسئكليتو أف يتحرل كذلؾ العثكر عمى

  :شركط تفتيش المساكف -)ب(
باإلضافة إلى الشركط الشكمية كالمكضكعية لصحة التفتيش، فيناؾ شركط أخرل يجب تكافرىا 

  :لصحة تفتيش المساكف كىي كاألتي

  :أف يتـ تفتيش المساكف نياران )المبدأ( -(1)

( كالتي تقضي بأنو " تفتيش المنازؿ يجب أف يككف 41ؼ في مادتو ) كرسخ ليذا الشرط قانكف إ.ج
نياران كال يجكز دخكليا ليبلن، إال إذا كانت الجريمة متمبسان بيا،أك كانت ظركؼ االستعجاؿ تستكجب 
ذلؾ"، كتفكؽ القانكف الفمسطيني عمى نظيريو المصرم كاألردني كالمذاف لـ ينصا عمى إجراء التفتيش 

، مما يعد انتياكان لحرمة المساكف كالحرية الشخصية، فيما إذا لجأت سمطة التحقيؽ في كقت معيف
 إلى تفتيش المنازؿ ليبلن باعتبار أف المساكف ىي مستكدع األسرار الخاصة.

 :حضكر المتيـ أك حائز المنزؿ -(2)

كىك ، اكفشرطان شكميان آخر يتعمؽ بتفتيش المس -مكضكع الدراسة  –تطمبت القكانيف اإلجرائية 
( مف 92(  مف قانكف إ.ج.ؼ.كالمادة )43حضكرالمتيـ أك حائز المنزؿ، كذلؾ بمقتضى المادة )

أ، كعمة الحضكر ىي األحتياط لتفادم  .( مف قانكف أصكؿ ـ.ج83،84،85قانكف  ج.ج.ـ كالمكاد )
بط التعسؼ أكاإلساءة لصاحب المنزؿ كضمانة تيدؼ إلى اإلطمئناف كسبلمة اإلجراء كصحة الض

. كقد قضت 2حتى ال يبدم المتيـ أف ما تـ ضبطو في منزلو كاف مدسكسان عميو في تنفيذ التفتيش 
محكمة النقض المصرية باف حضكرالتفتيش ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ كقضت بأف ذلؾ ليس شرطان 

ف ، كمف الجدير ذكره بأنو يتعيف عمى المقيـ في المنزؿ، أك المسئكؿ ع3جكىريان لصحة التفتيش
يسمح بالدخكؿ إليو أك أف يقدـ التسييبلت البلزمة فإذا رفض السماح  المكاف المراد تفتيشو أف
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( 42بدخكلو، لمأمكر الضبط القضائي اف يقكـ بتنفيذ ذلؾ بالقكة، كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )
  .فمسطيني

 السمطة المختصة باألمر بالتفتيش:  –)ج(
صؼ التفتيش بأنو عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ، كمؤدل ذلؾ أف حدد الشارع ىذه السمطة ضمنان حيث ك 

السمطة المختصة بإجرائو ىي سمطة تحقيؽ، أيان كاف الجياز أك الشخص الذم يباشرىا، كىك عضك 
( فمسطيني، ك قاضي التحقيؽ أك عضك النيابة العامة كذلؾ في 39النيابة العامة بمقتضى المادة )

( مصرم، كالمدعي العاـ بمقتضى 91حقيؽ بمقتضى المادة )األنظمة التي تأخذ بنظاـ قاضي الت
 .( أردني كىك مف اخطر االجراءات التي تسيطر عمييا النيابة العامة82المادة )

كمف الجدير ذكره بأف كصؼ التفتيش  بأنو " عمؿ تحقيؽ " ال ينبغي أف يحكؿ بيف المحكمة كبيف 
  1عماؿ تحقيؽ " كأف يككف ىذا التحقيؽ "نيائيان".األمر بو، إذ أف إجراءات المحاكمة ىي بدكرىا " أ

 دخكؿ المنازؿ:  –)د( 
دخكؿ المنازؿ مف قبؿ مأمكرم الضبط القضائي    -مكضكع الدراسة  -أجازت القكانيف اإلجرائية 

 بدكف مذكرة تفتيش مف النيابة العامة كذلؾ في عدة حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر بمقتضى المادة 

( أردني، كىذا الدخكؿ يختمؼ في اليدؼ كالغاية 93( مصرم كالمادة )45المادة )( فمسطيني ك 48)
عف التفتيش التحقيقي الذم ييدؼ إلى جمع األدلة المتعمقة بالجريمة، بينما اليدؼ مف دخكؿ المنازؿ 
غاثة المكجكديف فييا خاصة في حاالت الككارث  في الحاالت اإلضطرارية ىكالمساعدة كالنجدة كا 

 . 2، عممان بأف ىذا الدخكؿ ال يجيز أم إجراء مف إجراءات التفتيش كالحريؽ

 تفتيش األشخاص:                                                                     -2
ذا كاف المشرع لـ يبيف حدكد حرمة الشخص، إال أف  مف المسمـ بو أف تفتيش األشخاص جائز، كا 

، أف تفتيش الشخص يشمؿ تحسس أعضائو الداخمية 3كاعد الحريات العامةتمؾ الحرمة مستفادة مف ق
كالخارجية، كتفتيش مبلبسو كأمتعتو التي يحمميا، كىك إجراء مف إجراءات التحقيؽ، ال يجكز القياـ بو 
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كأشارت الدالئؿ إلى نسبتيا إلى ىذا الشخص، كأف ىناؾ مف ، إال عند كقكع جريمة جناية أك جنحة
 .1 كفي لمتعرض لحريتو الشخصيةالقرائف ما ي

كيقتضي البحث في تفتيش األشخاص تحديد تكييفو القانكني )ا(، كتحديد السمطة المختصة بإجرائو 
  :)ب(، كنطاؽ تفتيش األشخاص )ج(، كتفتيش اإلناث )د(، كفقان لما يمي

 الطبيعة القانكنية لتفتيش األشخاص:  –)أ( 

شأنو شأف تفتيش المساكف، كيترتب عمى ىذا التكييؼ   تفتيش األشخاص عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ
 ذات النتائج التي تترتب عمى كصؼ تفتيش المساكف بيذا الكصؼ.

 السمطة المختصة بإجراء تفتيش األشخاص:  –)ب(

التفتيش عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ االبتدائي، كعمى ذلؾ فأف النيابة العامة تسيطر عميو كىي صاحبة 
اجرائو ، كلكف يقكـ بو مأمكرم الضبط الفضائي في ظركؼ استثنائية أك  االختصاص االصيؿ في

 بناءان عمى إنابة مف النيابة العامة. 

كفي قانكف إ.ج.ؼ فالنيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ بالتحقيؽ في جميع الجرائـ كذلؾ 
ص النيابة العامة دكف تخت ( منو في فقرتيا األكلى كالتي تقضي بأنو "55كفقان ألحكاـ المادة )

"،  كبالتالي ىي صاحبة االختصاص األصيؿ غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ بيا
بالتفتيش بكصفو عمبلن مف أعماؿ التحقيؽ، كيجكز لرجاؿ الضبط القضائي أف يقكمكا بالتفتيش في 

الثانية كالتي تقضي بأنو "  حالة التفكيض مف قبؿ النيابة العامة استنادان إلى المادة المذككرة في فقرتيا

العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي   لمنائب العاـ أك ككيؿ النيابة
المختص بالقياـ بأم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة، كذلؾ عدا استجكاب 

"، كعميو فإف التفكيض يشمؿ أم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في الدعكل المتيـ في مكاد الجنايات
العمكمية باستثناء استجكاب المتيـ في الجنايات، كما يجكز لمأمكر الضبط القضائي التفتيش في 

، كرغـ ذلؾ فميس 2األحكاؿ التي يجكز بيا القبض قانكنان عمى المتيـ، فالتفتيش إذان مف لكاـز القبض 
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التفتيش ثـ يمحقو ببلـز في كافة األحكاؿ أف يككف التفتيش مسبكقان بإجراء القبض بؿ يتصكر أف يتـ 
ـ صراحة حالة تفتيش الشخص المرتبط بالقبض عميو بمقتضى المادة .كعالج قانكف ج.ج 1القبض 

( في فقرتيا األكلى، كذلؾ عمى خبلؼ القانكنيف الفمسطيني كاألردني كالمذاف خبل مف النص 46)
تفتيش في الحاالت التي عمى ىذه الحالة كيمكف تطبيقيا باالستناد إلى القكاعد العامة التي تجيز ال

 يجكز فييا القبض قانكنان عمى المتيـ كذلؾ ألف إجراء التفتيش أقؿ خطكرة مف إجراء القبض.

 نطاؽ تفتيش الشخص:  :)ج(

خراج ما يخفيو الشخص فييا، كيعني أيضان  كيعني تفتيش الشخص تحسس مبلبسو، كجيكبو بدقة كا 
..، كىنا يثكر خبلؼ حكؿ .األيدم كاألرجؿ كالفـفحص الجسد فحصان ظاىريان بالبحث كالتنقيب في 

استخداـ الكسائؿ العممية لفحص حالة المتيـ كىؿ يعد تفتيشان، كعميو سأعرض لبعض ىذه الحاالت 
  :كفقا لما يمي

..، فنزع مبلبس المتيـ كفحص .فالتفتيش يشمؿ الفحص الظاىرم لمجسد :الفحص الخارجي -(1) 
الصقان بو مف أدلة مادية يعتبر تفتيشان، كاإلذف الصادر المحقؽ  جسده ظاىريان لضبط ما قد يككف

نتزاع الشيء  بإستخراج المخدر الذم اعترؼ المتيـ بإخفائو في مكاف خاص مف جسمو ىك صحيح كا 
 . 2مف فـ المتيـ إذا كاف حاكؿ ابتبلعو 

ه حيث  قضت محكمة النقض المصرية بيذا الخصكص بأف " ما يتخذ :غسيؿ المعدة  -(2)
الضابط المأذكف لو بالتفتيش مف إجراءات غسيؿ معدة المتيمة بمعرفة طبيب المستشفى ال يعدك اف 
يككف تعرضان ليا بالقدر الذم يتيحو تنفيذ إذف التفتيش كتكافر حالة التمبس في حقيا بمشاىدة الضابط 

نبعاث رائحة المخدر مف فميا "   .3ليا كىي تبتمع المخدر كا 

كيشمؿ التفتيش كؿ ما يحممو الشخص مف أمتعة كحقائب أك صناديؽ،  :تكابع الشخص -(3) 
، 4كيشمؿ كذلؾ الدابة التي يعتمييا، كما تحممو عمى ظيرىا مف أمتعة، كيشمؿ كذلؾ السيارة الخاصة
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كما تشمؿ أيضا األماكف الخاصة التي يحكزىا الشخص ألغراض أخرل غير السكف،  كالمكتب 
 .1كالعيادة كالمستكدع كنحكىا

 تفتيش اإلناث:   :)د(
تفتيش األنثى يقصد بو تحسس المكاضع الجسمانية لممرأة كالكشؼ عنيا كمشاىدتيا الظاىرة كالمخفية 
كفحص مبلبسيا الداخمية كالخارجية، فالمكاضع الظاىرة كاليديف كالقدميف، أما المكاضع المخفية فيي 

 .2مف قبؿ رجؿ كؿ أجزاء جسـ المرأة التي تخدش حياءىا إذا تـ تفتيشيا

أف يتـ تفتيش األنثى مف أنثى مثميا صيانة لشرفيا  -مكضكع الدراسة  -كأكجبت القكانيف اإلجرائية 
( 86( مصرم، كالمادة )46/2( فمسطيني، كالمادة )47كحفاظان عمى كرامتيا كذلؾ بمقتضى المادة ) 

التي يترتب عمى مخالفتيا بطبلف أردني، كاعتبر ذلؾ مف األحكاـ الجكىرية كالمتعمقة بالنظاـ العاـ ك 
 .3إجراء التفتيش 

 ثالثا: بطالف التفتيش:
ذا كاف الجزاء اإلجرائي ىك األثر الذم يرتبو قانكف اإلجراءات في مكاجية الخصـ المسئكؿ عف  كا 
مخالفة قكاعده، فإف البطبلف ىكاألثر الذم يترتب عمى تخمؼ كؿ أك بعض عناصر التفتيش، كجدير 

نيف اإلجراءات الجنائية تعرؼ أنكاع أخرل مف الجزاءات اإلجرائية خبلؼ البطبلف كىي بالذكر أف قكا
االنعداـ كالسقكط كعدـ القبكؿ كعدـ الجكازأكامتناع النظر، كذلؾ حسب طبيعة اإلجراء كالخصـ الذم 

 .4تصدر عنو المخالفة

، 5ف تمقاء نفسياكبطبلف التفتيش يجب أف يدفع بو حتى يقضى بو فميس لممحكمة أف تقضي بو م
نما يتعيف عمى المتيـ أف يدفع بالبطبلف أماـ محكمة المكضكع، كال يجكز لو الدفع بيذا البطبلف  كا 

، كرتب قانكف  6ألكؿ مرة أماـ محكمة التمييز، الف مثؿ ىذا الدفع يستمـز تحقيقان، حتى يمكف البت فيو
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، ك بذلؾ 1( منو52كذلؾ في المادة )إ.ج. ؼ البطبلف عمى عدـ مراعاة أم حكـ مف أحكاـ التفتيش 
 تفكؽ القانكف الفمسطيني اإلجرائي عمى نظيريو المصرم كاألردني كالمذاف لـ يتضمنا نصان مماثبلن. 

 الفقرة الرابعة: ضبط األشياء كمراقبة كتسجيؿ المحادثات: 
حقؽ في التي يمكف أف يستعيف بيا الم saisedes objetsالغاية مف التفتيش ىي ضبط األشياء 

كشؼ الحقيقة في شاف الجريمة مكضكع التحقيؽ، كاستيداؼ ىذه الغاية ىك عمة مشركعية التفتيش، 
ىك كضع اليد عمى شيء يتصؿ بجريمة كقعت  الضبط، ك2كمنيا تستميـ أىـ القكاعد التي تحكمو

طر ، كيعد الضبط مف إجراءات جمع األدلة التي تسي3كيفيد في كشؼ الحقيقة عنيا كعف مرتكبيا
عمييا النيابة العامة كىك يرد عمى األشياء كليس األشخاص، كالمقصكد بيا األشياء المادية دكف 

ىك الذم يككف لو مظير مادم محسكس في العالـ الخارجي، مثؿ السكيف  كالشيء المادمالمعنكية، 
تككف محؿ المستخدمة في ارتكاب جريمة أك المبلبس الممكثة بالدماء، أما األشياء المعنكية فبل 

نما تخضع إلجراء مستقؿ نظـ المشرع أحكامو، مثؿ مراقبة المحادثات التميفكنية كتسجيؿ  ضبط كا 
ضبط األشياء المتعمقة بالجريمة   -مكضكع الدراسة-، كأجازت القكانيف اإلجرائية 4األحاديث الخاصة

لرسائؿ كالمطبكعات سكاء كانت بحكزة المتيـ أك بحكزة غيره ، حيث يجكز أف يتـ ضبط الخطابات كا
 لدل مكاتب البرؽ كالبريد إذا كانت متعمقة بالجريمة كشخص مرتكبيا.

( مف 95( إ.ج.ؼ كالمادة )51/1ككذلؾ مراقبة المحادثات الياتفية كتسجيميا كذلؾ بمقتضى المكاد )
 ( أصكؿ  ـ. ج. ا. 88( ك)87ـ  كالمكاد ).قانكف ج.ج

ف تككف أية أكراؽ أك مستندات  سمميا المتيـ لمحاميو أك كمف الجدير ذكره بأنو مف غير الجائز أ  
محادثات  أك مراسبلت جرت بينيما محبلن إلجراء الضبط  كذلؾ ضمانا لحؽ المتيـ المقدس في 

( أصكؿ 152( ج.ج.ـ ، كالمادة )96( ا.ج.ؼ ، كالمادة ) 211الدفاع عف نفسو كذلؾ بحكـ المكاد )
 ـ.ج.ا.

                                                           
1
تحتعنواندخولوالساريالمفعولفًالضفةالؽربٌةنص1962(لعام16ومنالجدٌرذكرهبانقانونالعقوباتاألردنًرقم)-

الناسأوكلموظؾٌدخلبصفةكونهموظفامسكناحد-1(منهعلىانه"181المساكنوتحرياالماكنبشكلؼٌرقانونًفًالمادة)

إلىمائة القانونٌعاقببالحبسمنثالثةاشهرإلىثالثسنٌنوبؽرامةمنعشرٌندٌنارا ملحقاتمسكنهفًؼٌراالحوالالتًٌجٌزها

واذاارتكبالموظؾالفعل-3واذاانضمإلىفعلههذاتحريالمكانأوأيعملتعسفًاخرفالتنقصالعقوبةعنستةاشهر.-2دٌنار.

-4ابقذكرهدونانٌراعًاالصولالتًٌفرضهاالقانونٌعاقببالحبسمنشهرإلىسنةوبؽرامةمنخمسةدنانٌرإلىعشرٌندٌنارا.الس
وكلموظؾٌدخلبصفةكونهموظفامحالمنالمحالالخصوصٌةكبٌوتلتجارةالمختصةباحادالناسومحالادارتهمفًؼٌرالحاالت

أودونانٌراعًاالصولالتًٌفرضهاالقانونٌعاقببالحبسحتىستةاشهرأوبؽرامةالتزٌدعلىخمسٌندٌنارا"التًٌجٌزهاالقانون
2
 .54كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجعالسابق،ص-
3
.87،ص1997إبراهٌمحامدطنطاوي،الدفعببطالنأذنالنٌابةالعامة،دارالنهضةالعربٌة،الٌوجدمكاننشر،
4
.88إبراهٌمحامدطنطاوي،الدفعببطالنأذنالنٌابةالعامة،المرجعالسابق،ص-
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 مضبكطة: اكال: التصرؼ في األشياء ال
افرد المشرع الفمسطيني الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف الكتاب األكؿ ألحكاـ التصرؼ في 

( مف قانكف ا.ج.ؼ، حيث تكضع المضبكطات في 76-72األشياء المضبكطة كذلؾ في المكاد )
( 72/1)حرز مغمؽ كتكتب عمييا بياناتيا كتكدع في مخزف النيابة أك المكاف الذم تقرره لذلؾ، المكاد

ذا كاف الشيء المضبكط قاببلن لمتمؼ 91( ج.ج.ـ، كالمادة )57ا.ج.ؼ، كالمادة  ) ( اصكؿ ـ.ج.ا، كا 
بمركر الزمف أك مما يستمـز حفظو نفقات تفكؽ قيمتو يجكز لمنيابة العامة أك المحكمة أف تأمر ببيعو 

خزينة المحكمة،  في المزاد العمني إذا سمحت بذلؾ مقتضيات التحقيؽ كتكدع حصيمة البيع في
( ا.ج.ؼ، كالمادة 72/2كلصاحبو الحؽ في أف يطالب بالثمف الذم بيع فيو كذلؾ بمقتضى المكاد )

( أصكؿ ـ.ج.ا، كاألشياء المضبكطة كالتي ال يطالب أصحابيا بيا 91( ج.ج.ـ، كالمادة )109)
جة إلى حكـ يصدر خبلؿ سنة مف تاريخ انتياء الدعكل المتعمقة بيا تصبح ممكان لمدكلة كبغير حا

( ا.ج.ؼ، أما القانكنيف المصرم كاألردني فحددا ىذه المدة بثبلث 27/2بذلؾ، بمقتضى المادة )
( أصكؿ ـ.ج.ا، كنتمنى عمى المشرع الفمسطيني 90( ج.ج.ـ ك)108سنكات كذلؾ بمقتضى المكاد )

نرل بإطالة  ، حيث-عمى غرار المشرعيف المصرم كاالردني –لك حدد المدة بثبلث سنكات أيضا 
 ىذه المدة ضمانة لئلفراد السترداد أمكاليـ. 

 ثانيا: مراقبة المحادثات الياتفية: 
كيعتبر ىذا األجراء مف أشد كأخطر اإلجراءات التي تسيطر عمييا النيابة العامة في الدعكل 

رافؽ العمكمية، خاصة في ظؿ ثكرة اإلتصاالت كأنتشار اليكاتؼ الثابتة كالنقالة كالتي أصبحت ت
األشخاص في كؿ األماكف كاألكقات، حيث أف األحاديث الشخصية كالمكالمات الياتفية مف أسرار 
الناس المتعمقة بحياتيـ الخاصة، قد يتبادلكف مف خبلليا األفكار كاألسرار دكف خكؼ أك حرج بعيدان 

مراقبة  –اسة مكضكع الدر  –، كقد أجازت القكانيف اإلجرائية 1عف فضكؿ اآلخريف كعف تنصت الغير
المحادثات الياتفية، كرغـ أف المشرع الفمسطيني كاف أفضؿ حاالن مف المشرع األردني مف حيث 

( مف قانكف ا.ج.ؼ، بينما أناطو 51/2األختصاص حيث أناطو بإذف مف قاضي الصمح في المادة )
مشرع المصرم ( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا، إال أف ال88القانكف األردني بالمدعي العاـ في المادة )

 ( ج.ج.ـ.   95تفكؽ عمى كمييما بإناطتو برئيس المحكمة  البدائية المختصة في المادة )

                                                           
1
168محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
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إال أف المشرع األردني  -كتطمب المشرعاف الفمسطيني كالمصرم بعض الشركط الشكمية ليذا األجراء
قبة أك ،حيث يجب أف يصدر أمر المرا1لـ يحط ىذا األجراء بالشركط التي يتعيف أحاطتو بيا

يكـ قابمة لمتجديد لمرة  15التسجيؿ بناءان عمى أمر مسبب محدد المدة، كحددىا قانكف ا.ج.ؼ بمدة 
 30(، كجاء ىذا النص متفكقان عمى نظيره المصرم كالذم حدد ىذه المدة 51/3كاحدة في مادتو )

انتياؾ الحرية  يكمان قابمة لمتجديد لمرة كاحدة مماثمة، حيث نرل بأف أطالة ىذه المدة يمعف في
 الشخصية كحؽ األشخاص بالمحافظة عمى أسرارىـ.

 ثالثا: بطالف التصنت كتسجيؿ المحادثات:  
نص قانكف ا.ج.ؼ صراحة عمى بطبلف التصنت أكتسجيؿ المحادثات الخاصة إذا جاء مخالفان 

انيف ( مف ذات القانكف، كذلؾ عمى خبلؼ القك 52لمقانكف، كيستفاد ىذا الحكـ مف نص المادة )
اإلجرائية المقارنة كالتي لـ تنص صراحة عمى بطبلف التصنت أك التسجيؿ، كرغـ ذلؾ يترتب عمى 
عدـ تكافر أحد شركط إجراء التنصت أك تسجيؿ المحادثات الخاصة السابؽ إيضاحيا بطبلف إجراء 

 .  2التصنت كعدـ االعتداد بما قد يتمخض عنو مف دليؿ

 :ألدلة إجراءات تمحيص ا :الفرع الثاني 
كىي اإلجراءات التي تتخذىا سمطة التحقيؽ بغية التنقيب عف الحقيقة كمعرفة مبلبسات الحادثة 
اإلجرامية ككشؼ الغمكض الذم يحيؽ بيا، كترجيح نسبة التيمة إلى المتيـ مف عدمو كىي تتمثؿ في 

ي ) فقرة ثالثة(، سماع الشيكد )فقرة أكلى(، اإلستجكاب ) فقرة ثانية(، كندب مأمكرم الضبط القضائ
    :كذلؾ عمى التكالي كفقان لما يمي

 : preuve testimoniale3الفقرة  األكلى:  سماع الشيكد 
لمشيادة قيمة كبيرة كدليؿ إثبات في الدعكل الجزائية، كالبحث فييا يرد عمى الكقائع المادية، كالكسيمة 

ذنواألساسية كاليامة في إثبات ىذه الكقائع ىي الشيادة كلذلؾ  ، 4قيؿ بأف الشيادة ىي عيف القاضي كا 
كتعتبر الشيادة إحدل أقدـ كأىـ طرؽ اإلثبات منذ العصكر األكلى كىي دليؿ حي رفع اهلل سبحانو 

                                                           
1
.471السابق،صانظرلمزٌدمنالتفاصٌل:كاملالسعٌد:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجع-
2
.746سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
3
- وهً منالمشاهدة اسم والشهادة هومناطلععلىالشًءوعاٌنه، لؽة الشهادة " ٌلً: بما الشهادة النقضالمصرٌة عرفتمحكمة

،وقدعرفتمحكمةالنقضالمصرٌة525،ص:129رقم24أحكامالنقضسمجموعة16/4/1973االطالععلىالشًءعٌانا"،نقض

لصحٌحأٌضاالشهادةقانوناًبماٌلً:"الشهادةقانوناتقومعلىإخبارشفويٌدلًبهالشاهدفًمجلسالقضاءبعدٌمٌنٌؤدٌهاعلىالوجها

،رقم15،مجموعةأحكامالنقض،س6/1/1964لٌما"،انظرنقضووزنهامناألمورالتًتستقلبهامحكمةالموضوعمادامتقدٌرهاس

 .1،ص.1
4
.116،ص1999فاروقٌونسأبوالرب،المدخلفًاإلجراءاتالقانونٌةالجزائٌة،مطبعةرفٌدي،رامهللا،الطبعةاألولى،-
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كتعالى مف شأنيا كشرؼ بيا مبلئكتو كأفاضؿ الناس، ثـ زادىا تشريفان بنسبتيا إليو عز كجؿ، كقاؿ 
ئكة كأكلك العمـ قائما بالقسط " كقاؿ عميو السبلـ " كأكرمكا تعالى " شيد اهلل انو ال الو إال ىك كالمبل

ىي ركاية شخص عما أدركو مباشرة بحكاسو المختمفة  الشيادة، ك 1الشيكد فاف اهلل يجبي بيـ الحقكؽ
، كثمة صكر أخرل لمشيادة في قيمتيا عف الشيادة المباشرة بالمعنى المتقدـ ذكره كال 2عف كاقعة معينة
" كمف يشيد أنو سمع مف آخر انو قد شاىد 3ي الدعكل، كمثاؿ ذلؾ " الشيادة السماعية تصمح دليبلن ف

" كىي سماع الشخص لشائعة تتردد بيف الناس عمى أف الشيادة بالتسامع ارتكاب المتيـ لمجريمة، ك" 
 .4شخصا ىك القاتؿ أك السارؽ

في  الفصؿ الرابع مف الباب الثالث  كقد نظـ  المشرع الفمسطيني الشيادة  في مرحمة التحقيؽ االبتدائي
(، 93( إلى المادة )77ؼ تحت عنكاف " سماع الشيكد " مف المادة ).مف الكتاب األكؿ مف قانكف أ.ج

مكضحا آلية استدعاء الشيكد كحضكرىـ )أكال( كالشركط كالضمانات الكاجب تكافرىا لصحة الشيادة 
 كمية )ثانيا( كذلؾ كفقان لما يمي: لكي تنتج أثارىا القانكنية كدليؿ في الدعكل العم

 أكال: استدعاء الشيكد كحضكرىـ:  
"لككيؿ النيابة أك المحقؽ المفكض استدعاء جميع األشخاص الذيف يرل إمكانية االستفادة مف شيادتيـ 
في كشؼ الحقيقة، سكاء كردت أسماؤىـ في التبميغات أكالشكاكل أك لـ ترد، كلو االستماع إلى أقكاؿ 

( مف قانكف  77يحضر مف تمقاء نفسو، كفي ىذه الحالة يثبت ذلؾ في محضر "، المادة رقـ ) أم شاىد
 أ.ج.ؼ،  كمف ىذا النص نتبيف أف لككيؿ النيابة الحؽ فيما يمي:

 استدعاء كافة الشيكد الكاردة أسماؤىـ في الشكاكل كاالختبارات التي ترد إليو. –أ 

لدييـ أية معمكمات عف الجريمة التي يحقؽ فييا أك  دعكة الشيكد الذيف يصؿ إلى عممو باف -ب
 بظركفيا أك مبلبساتيا أك أية معمكمات تفيد بالكشؼ عف الحقيقة.

                                                           
1
 .52كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجعالسابق،ص-
2
شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنً،دراسةمقارنة،الجزءاألولوالثانً،الطبعةاألولى،الٌوجدمكاننشر،حسنجوخدار:-

.316،ص1993
3
(والتًتنص223وذلكوفقاًلشروطمعٌنةباالستنادإلىنصالمادة)ةالسماعٌةإنقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًٌأخذبالشهاد

انه"تقبلشهادةمنابلػمنشخصكانمتواجداوقتوقوعالجرٌمةأوقبلوقوعهاأوبعدهببرهةوجٌزة،إذاكانتالشهادةتتعلقعلى

(منذاتالقانونوالتًتنصعلىانه"224مباشرةبالواقعةأوبوقائعلهاصلةبها،وكانالمبلػنفسهشاهدافًالدعوى"وكذلكالمادة)

زقبولشهادةمنابلػمنالمعتدىعلٌهإذاكانتالشهادةتتعلقبذلكالفعلأوكانذلكاإلبالغقدأدلىبهحٌنوقوعالفعلأوبعدٌجو-1

الٌحولدونقبولهذهالشهادةأنالشخصالذي-2ذلكببرهةوجٌزة،أوحالماسنحتلهالفرصةبذلك،أوكانعلىفراشالموت.

 لبالغلمٌحضركشاهدفًالدعوى،أوكانقدتعذرحضورهفًجلسةالمحاكمةأولتؽٌبهعنفلسطٌن".صدرعنههذاا
4
 .721سلٌماعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
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 دعكة الشيكد الذيف يطمب الخصـك حضكرىـ. -ج

 كما أف لككيؿ النيابة الحؽ في سماع شيادة مف يتطكع مف تمقاء نفسو لمشيادة. -د

العامة عمى ىذا االجراء فيي صاحبة االختصاص االصيؿ في كقد ابرز ىذا النص سيطرة النيابة 
 احرائو.

( مف ذات القانكف عمى أنو " يكمؼ ككيؿ النيابة الجيات المختصة 78كما نصت المادة رقـ )
باستدعاء الشيكد بمذكرات دعكة تبمغ ليـ قبؿ المكعد المحدد لسماع أقكاليـ بأربع ك عشريف ساعة 

( عمى انو " إذا لـ يحضر الشاىد بعد استدعائو لممرة األكلى، 85رقـ ) عمى األقؿ "، كنصت المادة 
يكجو إليو استدعاء ثاف لمحضكر، فإذا تغيب بعد ذلؾ يصدر ككيؿ النيابة مذكرة إحضار بحقو "، 
كعميو يجب عمى الشاىد الحضكر ألداء الشيادة كىك ليس مخيران في ذلؾ فإذا تخمؼ عف الحضكر، 

ابة استدعاءا" آخر فإذا تخمؼ أيضان عف الحضكر يصدر ككيؿ النيابة مذكرة يكجو إليو ككيؿ الني
، كلقد عالج  المشرعاف األردني  إحضار بحقو تقكـ الشرطة بتنفيذىا باستخداـ القكة عند المزـك
كالمصرم  إلزامية حضكر الشاىد أماـ المحقؽ بنصكص افتقر إلييا قانكف ا.ج.ؼ، ففي القانكف 

ي العاـ إحضار الشاىد كتغريمو خمسة دنانير، كلو أف يعفيو منيا إذا كاف تخمفو األردني يحؽ لممدع
( أصكؿ ـ.ج.ا، ككذلؾ المشرع المصرم أعطى لككيؿ النيابة  مكنة رفع 75بسبب معقكؿ المادة )

األمر لمقاضي الجزائي لتكقيع عقكبة الغرامة التي ال تجاكز خمسيف جنييان كذلؾ بعد سماع أقكاؿ 
كيجكز لو أيضان أف يصدر لمشاىد أمران بتكميفو بالحضكر ثانيان بمصاريؼ مف طرفو المادة  النيابة، 

 ( ج.ج.ـ.117)

كنؤيد بيذا الخصكص إدراج نص مماثؿ في قانكف إ.ج.ؼ، يعطى مف خبللو لمنيابة العامة الحؽ في 
 رفع األمر لمقاضي الجزائي لتكقيع جزاء عمى الشاىد المخالؼ.

( لسنة 29( ج.ج.ـ معدلة بالقانكف رقـ )119( ا.ج ؼ، كالمادة )88لجت المادة )كمف ناحية أخرل عا
حالة حضكر الشاىد كامتناعو عف أداء الشيادة أك حمؼ اليميف، حيث  اعتبر ذلؾ جريمة،  1982

يعاقب عمييا المشرع المصرم بغرامة ال تزيد عف مئتي جنيو، كالمشرع الفمسطيني بغرامة ال تقؿ عف 
ران كال تزيد عف مائة ديناران أردنيان أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أك الحبس مدة أسبكع خمسيف دينا
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أك بكمتا العقكبتيف، فإذا عدؿ الشاىد عف امتناعو قبؿ انتياء المحاكمة جاز إعفاؤه مف العقكبة. كىنا إذ 
 مادة أعبله كفقان لما يمي:نؤيد تشدد المشرع الفمسطيني في العقكبة، إال إننا نقترح تعديؿ ال

" إذا حضر الشاىد كامتنع عف أداء الشيادة أك حمؼ اليميف بدكف عذر مقبكؿ، يعاقب مف قبؿ 
المحكمة المختصة بغرامة ال تقؿ عف خمسيف ديناران  كال تزيد عف مائة  دينار أردني  أك ما يعادليا 

العقكبتيف، فإذا عدؿ الشاىد عف امتناعو قبؿ بالعممة المتداكلة قانكنان أك الحبس مدة أسبكع أك بكمتا 
انتياء التحقيؽ االبتدائي  جاز إعفاؤه مف العقكبة "  ، كذلؾ ألىمية الشيادة في قرار المحقؽ حيف 

كمف الجدير بالذكر باف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا  لـ يعالج حالة حضكر الشاىد  .التصرؼ بالتحقيؽ
أثناء مرحمة التحقيؽ االبتدائي كاكتفى بمعالجة ىذه الحالة  كامتناعو عف أداء الشيادة أك حمؼ اليميف 

 أثناء مرحمة المحاكمة.

 : ثانيا: الشركط الكاجب تكافرىا لصحة الشيادة
ال بد مف تكافر عدة شركط  كضمانات في الشيادة لكي تنتج اثارىا القانكنية المترتبة عمييا كدليؿ في 

(، ككف الشاىد مف األشخاص الجائز االستماع إلييـ 1) الدعكل العمكمية، كمف ىذه الشركط األىمية
 (، كذلؾ كفقان لما يمي: 4(، ك إتباع اإلجراءات القانكنية )3(، كجكب حمؼ اليميف )2)

 األىمية:   -1

إف الشيادة ىي خبلصة عمميات ذىنية متعددة كمف ثـ ال تتصكر إال مف تكافرت بو اإلمكانيات 
 . كيقصد1ه العمميات، كتفترض ىذه اإلمكانيات تكافر التمييز لدل الشاىد الذىنية التي تتيح القياـ بيذ

أف يككف الشاىد قد بمغ الخامسة عشر مف عمره كقت أدائيا، كأف يككف سميـ اإلدراؾ كقت  :بالتمييز
حدكث الكاقعة المشيكد عنيا كقت األداء بالشيادة، كيرجع انعداـ التمييز إلى صغر السف أك إلى حالة 

كخة، أك بسبب المرض كالجنكف أك العاىة العقمية، أك ألم سبب آخر يفقد اإلنساف القدرة عمى الشيخ
،  كحدد قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أىمية 2التمييز كالغيبكبة الناشئة عف تعاطي المسكرات

مف أعمارىـ الشيادة ببمكغ سف الخامسة عشرة ،أما األشخاص  الذيف  لـ يتمكا  الخامسة عشرة سنة 
(، ككذلؾ  قانكف أصكؿ ـ.ج.ا  38/1تسمع شيادتيـ عمى سبيؿ االستئناس بدكف حمؼ يميف المادة )

( منو كالتي تنص عمى أنو " ينبغي أف يككف الشاىد حسف السيرة كالسمكؾ يتمتع 74في المادة )

                                                           
1
.333،ص1999عمادمحمداحمدربٌع:حجٌةالشهادةفًاإلثبات،الٌوجدمكاننشر،-
2
 .326،مرجعسابق،ص1993عٌاد،شرحقانونالعقوباتاألردنً،محمدعلً-
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سف الخامسة عشرة مف  باألمانة كالثقة، كأف يتمتع باألىمية البلزمة ألداء الشيادة، كأف يككف قد بمغ
عمره، أما إذا كاف دكف الخامسة عشرة مف عمره فتسمع أقكالو عمى سبيؿ االستئناس ألنيـ يدلكف 

  1.بأقكاليـ دكف أف يحمفكا اليميف "، كىذا ماأكدتو محكمة التمييز األردنية

بخبلؼ كمف الجدير بالذكر بأف المشرع المصرم جعؿ المميز مف أتـ الرابعة عشرة مف العمر، 
       .2 المشرعيف الفمسطيني كاألردني كما بينت أعبله

 :ككف الشاىد مف األشخاص الجائز االستماع إلييـ -2

 عتبارات متعددة منيا مالقد أعفى المشرع الجزائي بعض الفئات مف األشخاص مف أداء الشيادة إل
الشاىد سكاء أكاف مكظفا في  يتعمؽ بسر بعض الميف كالمحافظة عمى أسرارىا كمنيا ما يتعمؽ بكظيفة

، كتتمثؿ ىذه الفئات في األصكؿ كالفركع كاألزكاج 3المحكمة أك في النيابة العامة أك الضابطة العدلية 
)أ(، الممزمكف بحفظ األسرار) ب(، كالممنكعكف مف أداء الشيادة بحكـ الكظيفة  )ج(، كسنناكؿ ىذه 

 :الفئات عمى التكالي كفقان لما يمي

 : صكؿ كالفركع كاألزكاجاأل -)أ(  

يعفى أصكؿ المتيـ كفركعو كزكجو مف حمؼ اليميف ما لـ تكف الجريمة قد كقعت عمى أم منيـ  
، كىذا 4ؼ.( ا.ج 222( كالمادة )221ؼ، كال يمكف فصؿ ىذه المادة عف المكاد ).( إ.ج38/1المادة )

( 4ة كالتجارية الفمسطيني رقـ )( مف قانكف البينات في المكاد المدني77ما أكدتو  أيضا المادة )
حيث نصت عمى انو " ال يجكز ألحد الزكجيف أف يفشي بغير رضاء اآلخر ما ابمغو إليو  2001لعاـ

                                                           
1
"ٌجوزسماعالشهودالذٌنلمٌبلؽواخمسعشرةسنةبدونحلؾالٌمٌنعلىسبٌلاالستداللإذاتبٌنإنهمالٌدركونكنهالٌمٌنوان-

تكن لم لإلدانةما التًتؤخذعلىسبٌلاالستداللالتكفًوحدها الشهادة القانون"تمٌٌزجزاءرقم ببٌنةأخرىٌتفقوأحكام 262مؤٌدة

الجزائٌة،السنةاألولى،32/11/1991تارٌخ991/ نقالعنمحمد1991،مجموعةالمبادئالقانونٌةألحكاممحكمةالتمٌٌزفًالقضاٌا

 .316صصبحًنجم:الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،الحاشٌة
2
منقانونج.ج.مفًفقرتهاالثانٌةعلى"....وٌجوزسماعالشهودالذٌنلمٌبلؽوااربععشرةسنةكاملةبدونحلؾ283تنصالمادة-

ٌمٌنعلىسبٌلاالستدالل".والبٌنمننصالمادةسالفةالذكرانهٌجوزسماعشهادةمنٌقلسنهعنأربعةعشرسنةوٌكونذلكبؽٌر
حلؾٌمٌن،إالانالمادةجعلتذلكعلىسبٌلاالستدالل،وعلىذلكفقدقضتمحكمةالنقض"انهلماكانالمشرعقدأجازفًالفقرة

سماعالشهودالذٌنلمٌبلػسنهمأربععشرةسنةبدونحلؾٌمٌنعلىسبٌل–(منقانوناإلجراءاتالجنائٌة283الثانٌةمنالمادة)

ولمٌحرمالقاضًمناألخذبتلكاألقوالالتًٌدلًبهاعلىسبٌلاالستداللإذاانسالصدقفٌهافهًعنصرمنعناصراإلثباتاالستدالل
6432ٌقدرهالقاضًحسباقتناعه،فانهالتثرٌبعلىالحكماذاخذبأقوالالطفل..كقرٌنةمعززةلماساقهمنأدلةأخرى"نقضالطعن

 62لسنة جلس–ق 8/11/19936ة للنشر949ص44سنة والقانون الفكر دار الجنائً، اإلثبات فً الوافً ألجمٌلً: هشام انظر .

.312،ص2226والتوزٌع،الٌوجدمكاننشر،
3
.311محمدصبحًنجم:الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجالسابق،ص-
4
علىانه"ٌجوزأنٌمتنععنأداءالشهادةضدالمتهمأصولهأوفروعهأوأقاربهأوأصهارهإلى(قانونإ.ج.ؾ221تنصالمادة)-

(علىانه"إذا222الدرجةالثانٌةأوزوجهولوبعدانقضاءرابطةالزوجٌة،مالمتكنالجرٌمةقدوقعتعلىأيمنهم"كمانصتالمادة)

سواءفًاالستجوابأو–جهألداءالشهادةدفاعاعنه،فإنالشهادةالمعطاةعلىالوجهالمذكوردعًأيمنأصولالمتهمأوفروعهأوزو
ٌجوزاالستنادإلٌهافًإثباتالجرٌمةالمسندةإلىالمتهم".–أثناءمناقشةالنٌابةالعامة
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أثناء قياـ الزكجية أك بعد انفصاميا إال في حالة رفع دعكل مف احدىما عمى األخر أك إقامة  دعكل 
( 286"، كفي نفس السياؽ تنص المادة )عمى احدىما بسبب جناية أك جنحة كقعت منو عمى األخر 

ج.ج.ـ عمى أنو يجكز أف يمتنع عف أداء الشيادة ضد المتيـ أصكلو كفركعو كأقاربو كأصياره إلى 
الدرجة الثانية كلك بعد انقضاء رابطة الزكجية، كذلؾ ما لـ تكف الجريمة قد كقعت عمى الشاىد أك أحد 

،  كاإلمتناع في 1المبمغ عنيا، أك إذا لـ تكف ىناؾ أدلة إثباتأقاربو أك أصياره األقربيف أك إذا كاف ىك 
ىذه الصكرة جكازم لمشاىد منعان لمحرج عنو بيف اإلدالء بالحقيقة كاإلضرار بمف تربطو بو عبلقة قربى 
أك مصاىرة أك زكجية، إذ قد يضطر المرء  إلى اإلدالء بأقكاؿ كاذبة إف لـ يمنح ذلؾ الحؽ، بيد انو قد 

صالح العدالة أف يدلي الشاىد بمعمكماتو فيرتفع حؽ االختيار كال يجكز لو االمتناع، كذلؾ يككف مف 
 ، كالسالفة الذكر أعبله.2في الصكرة التي بينيا المشرع 

( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا، 155،  154،  153كلقد نظـ المشرع األردني شيادة األقارب في المكاد )
ستماع لشيادة أم مف أصكؿ المتيـ أك الظنييف أك فركعو أك ( عمى قبكؿ اال152فقد نصت المادة )

زكجو، كلك بعد انقضاء رابطة الزكجية، إال أنو يجكز ألم مف ىؤالء المذككريف اإلمتناع عف أداء 
الشيادة ضد المتيـ أك ضد الظنييف، أك ضد شركائو في اتياـ كاحد، كعندئذ ال تمحؽ الشاىد الممتنع 

 .3( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا  165سؤكلية مما كرد النص عميو في المادة )عف أداء الشيادة أية م

 الممزمكف بحفظ األسرار: -)ب(

ال يجكز لمف عمـ مف المحاميف أكالككبلء أكاألطباء أك غيرىـ عف طريؽ مينتو أك صنعتو، بكقائع أك 
كدان بو ارتكاب جناية معمكمات أف يفشييا كلك بعد انتياء خدمتو أك زكاؿ صفتو، ما لـ يكف ذكرىا مقص

 . 4( بينات فمسطيني76/1أك جنحة " المادة )

 

 

 

                                                           
1
 .744سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
2
.441-442،ص1961،ةصادقالمرصفاوي:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،دارالمعارؾبمصر،الٌوجدمكاننشر،الطبعةالثانٌحسن-
3
.232-231محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
4
 م.2221(لعام4قانونالبٌناتفًالموادالمدنٌةوالتجارٌةرقم)-
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  :الممنكعكف مف أداء الشيادة بحكـ الكظيفة -)ج(

، بالنظر لطبيعة دكرىـ في  1ال يتصكر سماع شيادة القاضي أك عضك النيابة العامة اك الكاتب 
يمنع مف سماعيـ كشيكد ألنيـ في الدعكل أما المدعي المدني كالمسئكؿ بالحؽ المدني فميس ثمة ما 

الكاقع أطراؼ في الدعكل المدنية كليس الدعكل العمكمية، كما يجكز اإلستماع إلى الخبير كشاىد، 
كقضي بعدـ جكاز اإلستماع كشاىد إلى مأمكر الضبط القضائي الذم حضر عممية سماع أقكاؿ 

 .2المتيـ في محضر تـ إبطالو 

 كجكب حمؼ اليميف:  -3 

يقـ الشاىد بحمؼ اليميف فإف ما يبدم منو ال يعدك أف يككف أقكاؿ تحتاج إلى تعزيزىا بأدلة إذا لـ 
أخرل، كمف ثـ  فإف الشيادة غير المسبكقة باليميف تعتبر إجراءن باطبلن فبل تككف شيادة بالمعنى الدقيؽ 

يف بالصيغة التالية ،  كيككف حمؼ اليم3كتتحكؿ إلى مجرد أقكاؿ أك إيضاحات تحتاج إلى تدعيـ كتأييد 
ؼ، كيجب .( ا.ج225/1" اقسـ باهلل العظيـ أف أقكؿ الحؽ كؿ الحؽ كال شيء غير الحؽ " المادة )

( استثنت مف ذلؾ رجؿ الديف الذم 90حمؼ اليميف أماـ النيابة العامة أك المحكمة، إال أف المادة )
 .4يطمب أف يحمؼ اليميف بيف يدم رئيسو الديني

  :ءات القانكنيةإتباع اإلجرا  -4

مف الحقيقة،  -قدر اإلمكاف  -حدد الشارع ىذه اإلجراءات مستيدفا بيا كفالة صدؽ الشيادة كدنكىا 
ثـ تدكينيا عمى النحك الذم يضمف مطابقة المدكف لحقيقة ما أدلى بو فالمحقؽ يسمع كؿ شاىد عمى 

و الشيكد بعضيـ ببعض كبالمتيـ، انفراد، كذلؾ كي ال يتاثر شاىد بما أدلى بو آخر، كلممحقؽ أف يكاج
ؼ " يدلي الشيكد بأقكاليـ .( مف قانكف أ.ج80، كىذا بمقتضى المادة )5إذا لمس بيف أقكاليـ تعارضا

فرادل أماـ ككيؿ النيابة بعد حمؼ اليميف بحضكر كاتب التحقيؽ، كيحرر محضر بإفادتيـ كاألسئمة 

                                                           
1
،مجلةنقابةالمحامٌن،وفقالماٌلً"264،صفحة1979لسنة9/79ماأكدتهمحكمةالتمٌٌزاألردنٌةفًقرارتمٌٌزجزاءرقموهذا-

أخذنانهالٌجابالمتهمإلىطلبهبدعوةالمدعًالعامكشاهدفًالقضٌةإذالمٌذكرأنإفادةالمجنًعلٌهالمبرزةالتًٌوداستشهادهقد
ٌرصحٌحةأوأنهالمتصدرعنه،وعندموافقةالمحكمةعلىسماعشهادةالمدعًالعامفًالدعوىٌتنحىعنتمثٌلالنٌابةالعامةبصورةؼ

 وٌكلؾمدعًعامآخربدالمنه".
2
.نقالًعنالفقهالفرنسً.726سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق:ص-
3
 .311،المرجعالسابق،صًألجمٌلً:الوافًفًاإلثباتالجنائهشام-
4
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلىانه"إذادعًاحدرجالالدٌنلتأدٌةالشهادةأماموكٌلالنٌابةأو92تنصالمادة)-

أنٌتوجهإلىأٌهمافًالحال،وٌؤديالٌمٌنأمامهمقسماانهسٌجٌبالمحكمةوطلبأنٌحلؾالٌمٌنبٌنٌديأسقفهأورئٌسهالدٌنً،علٌه
بالصدقعلىماٌلقىعلٌهمناسئلة،ثمٌعودبشهادةمنذلكالمرجعبأنهحلؾالٌمٌنوتسمعبعدذلكشهادته".

5
.647شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق،صمحمودنجٌبحسنً:
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ف " لككيؿ النيابة مكاجية الشيكد ببعضيـ البعض، ( مف ذات القانك 84المكجو إلييـ "، ككذلؾ المادة )
كمكاجيتيـ بالمتيـ، إذا اقتضى األمر ذلؾ "، كيقكـ ككيؿ النيابة أيضان بالتثبت مف ىكية الشاىد كاسمو 
كعمره كمينتو كمكطنو كعنكانو كمدل صمتو بأحد الخصكـ كيثبت ذلؾ في المحضر، قبؿ اإلستماع 

صادؽ الشاىد عمى إفادتو بتكقيعو أك بصمة إصبعو إذا كاف أميان  بعد ، كي1إلى أقكاؿ الشاىد كتدكينيا
ذا امتنع أك تعذر عميو ذلؾ، يشير ككيؿ النيابة إلى ذلؾ في محضر التحقيؽ كيكقعو  أف تتمى عميو، كا 

ذا  كما أنو ال يجكز ،2ككاتب التحقيؽ  أف يحصؿ حؾ أك شطب أك إضافة في محضر الشيادة، كا 
ال عد الشطب أك اإلضافة  كجد ذلؾ، فعمى ككيؿ النيابة ككاتب التحقيؽ كالشاىد التكقيع عميو، كا 

، كاألصؿ أف يسمع ككيؿ النيابة الشيادة في مكتب التحقيؽ،  كلكف إذا تعذر حضكر الشاىد 3الغيان 
( مف قانكف 92،  كما نصت المادة  )4ألسباب صحية ينتقؿ ككيؿ النيابة لمحؿ إقامتو لسماع أقكالو

ت الجزائية الفمسطيني عمى انو " لمخصـك كككبلئيـ كلممدعي بالحؽ المدني حؽ االطبلع عمى اإلجراءا
محاضر التحقيؽ حاؿ االنتياء منيا بعد حصكليـ عمى إذف مف النيابة العامة " كجاء ىذا النص 

 متقدمان عمى نص المادة 

كؿ بالماؿ كالمدعي ( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا كالذم نص عمى انو " لممشتكي عميو كالمسئ64/1)
الشخصي كككبلئيـ الحؽ في حضكر جميع إجراءات التحقيؽ ما عدا سماع الشيكد"، كيقدر ككيؿ 

 .5المصاريؼ التي يستحقكنيا بسبب حضكرىـ ألداء الشيادة –بناءان عمى طمبيـ –النيابة لمشيكد 

ذا كاف الشاىد اليعرؼ المغة العربية عمى نحك مفيـك كدقيؽ فعمى عضك الن يابة العامة القائـ كا 
التي تعطي ( اصكؿ ـ.ج.ا 39بالتحقيؽ اإلستعانة بخبير ليترجـ أقكاؿ الشاىد استنادا إلى المادة )

باالستعانة بأرباب الفف كالصنعة، كيعتبر المترجـ بمثابة شاىد في الدعكل عمى ما قرره الشاىد  الحؽ
ع الشاىد الذم ال يعرؼ المغة الكطنية، ، كلئف كاف مف الجائز بطبيعة الحاؿ سما6الذم ترجـ أقكالو

فإنو ليس ثمة ما يمنع أيضان مف سماع شيادة األبكـ متى كاف متمتعا بممكة الكعي كحرية اإلرادة، 

                                                           
1
(منقانونإ.ج.ؾ.79المادة)
2
 (منقانونإ.ج.ؾ.81المادة)-
3
(منقانونإ.ج.ؾ91المادة)-
4
 (منقانونجإج.ؾ.86المادة-
5
(منقانونإ.ج.ؾ.93المادة)-
6
كتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌععمان،محمدعلًسالمعٌادالحلبً،الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الجزءالثانً،م-

.114،ص1996
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كلممحقؽ أف يعكؿ عمى شيادتو كفقا لطريقة تعبيره، كقد اقر القضاء بجكاز االعتداد بسماع شيادة 
 .                                                              2بشيادة الضرير في كاقعة يدركيا بغير حاسة البصر ، كما اقر أيضان بجكاز اآلخذ1األصـ األبكـ

الصدؽ، كلكف كذبو في ىذا الدكر أم أماـ سمطة  مف يدعى لمشيادة أف يقكؿكأخيران فإنو يجب عمى 
ف تطبيقيا يقتصر عمى الشيادة التي التحقيؽ االبتدائي ال يكجب تكقيع عقكبة جريمة شيادة الزكر أل

، كمف الجدير بالذكر بأف المشرع الفمسطيني قد أغفؿ التأكيد عمى حؽ الشاىد 3يدلى بيا أماـ المحاكـ 
في حمايتو مف التيديد كاإلكراه متجاىبلن النص عمى  حؽ الشاىد في معاممتو معاممة الئقة  كذلؾ عمى 

( في فقرتيا الثانية عمى انو " 320م كالذم نص في المادة )نقيض قانكف اإلجراءات الجنائية المصر 
. الشيكد تحت كطأة اإلكراه أك التيديد بو ييدر كال يعكؿ عميو "، .كؿ قكؿ يثبت انو صدر مف احد

كعميو فإننا نتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف يتبلفى ىذا النقص كذلؾ  بالنص في قانكف اإلجراءات 
انو " ال يجكز إخضاع احد الشيكد ألم إكراه أك تيديد  كيجب معاممتيـ  الجزائية الفمسطيني عمى

معاممة الئقة، كاف كؿ قكؿ صدر مف أحد الشيكد تحت تأثير اإلكراه أك التيديد يقع باطبلن كال يعكؿ 
  عميو ".

  :استجكاب المتيـ :الفقرة الثانية 
مية بممارستيا إلجراء االستجكاب كالذم تظير سيطرة النيابة العامة عمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي ج

يعتبر مف أىـ اإلجراءات التي تتخذىا النيابة العامة في مكاجية المتيـ كتكمف خطكرتو بما قد يفضي 
كذلؾ   -  lnterrogationإليو مف اعتراؼ المتيـ، كقد عرؼ القانكف االجرائي الفمسطيني االستجكاب

، في المادة 4 -لتي عادة ما تترؾ ىذا  األمر  لمفقو كالقضاء بخبلؼ السائد في القكانيف اإلجرائية كا

                                                           
1
.نقالعنسلٌمانعبدالمنعم،المرجع893،ص154،ق32،مجموعةالقواعدالقانونٌة،ص1981نوفمبر12نقضجنائًمصري-

 .726السابق،ص
2
سلٌمانعبدالمنعم،.نقالعن792،ص153ق،37،مجموعةالقواعدالقانونٌة،س1986نوفمبرأكتوبر22نقضجنائًمصري-

 .726المرجعالسابق،ص
3
.444حسنصادقالمرصفاوي:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
4
االستجواب،ومنالقوانٌناإلجرائٌةالحدٌثةالتًقامتبتعرٌؾاالستجواب- وقانونج.ج.م قانوناصولم.ج.ا، وتحدٌدولمٌعرؾ

(فًقولها"ٌقصدباالستجوابعالوةعلىتوجٌهالتهمة177فًالمادة)1994لعام13عناصره،قانوناإلجراءاتالجنائٌةالٌمنًرقم

الدفاعكاملةإلىالمتهممواجهتهبالدالئلواألدلةالقائمةعلىنسبةالتهمهألٌهومناقشتهفٌهاتفصٌالًوٌجبعلىالمحققأنٌكفلللمتهمحقوق
أوٌطلباتخاذإجراءمنإجراءات لدٌهمندفاع وعلىاألخصفًتفنٌدومناقشةاألدلةالقائمةضده.وللمتهمفًكلوقتأنٌبديما

لفقهواالجتهادالتحقٌقوتثبٌتجمٌعأقوالهوطلباتهفًالمحضر".وٌرىالدكتوركاملالسعٌدبانهذاالنصجاءتقنٌناوفقاًلمااستقرعلٌها

-475بهذاالخصوص،األمرالذيٌوجباألخذبه.انظر:كاملالسعٌد:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.

ٌنً.وأننانرىبانتعرٌؾاالستجوابفًالقانوناإلجرائًالٌمنًقدجاءمتقدماعلىتعرٌؾاالستجوابفًالقانوناإلجرائًالفلسط476

المتهم مناقشة " لالستجواببأنه فًتعرٌفها النقضالمصرٌة وقضتمحكمة  علىضماناتاالستجواب. التأكٌد من  والذيجاءخالٌاً
استخالص منها ٌراد مناقشة فًأجوبته ومناقشته منأدلة، علٌه قام بما وبمجابهته وظروفها، وأحوالها التهمة فًأمور تفصٌلٌة مناقشة

"نقضالحقٌقة بها 25التًٌكونكاتما 1931ٌناٌر، القانونٌة،ج: 2مجموعةالقواعد 168،رقم نقض1267،ص: انظرأٌضا  .11

 ص1972دٌسمبر، النقض، أحكام 23مجموعة رقم ،328 باألدلة1267،ص المتهم مجابهة " بأنه والذيعرؾاالستجوابأٌضا .

 كٌفماٌفندهاإنكانمنكراللتهمةوٌعترؾبهاإذاشاءاالعتراؾ".المختلفةقبلهومناقشتهمناقشةتفصٌلٌة
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ىك مناقشة المتيـ بصكرة تفصيمية بشأف األفعاؿ المنسكبة إليو  اإلستجكاب( بالقكؿ باف " 94)
 كمكاجيتو باإلستفسارات كاألسئمة كالشبيات عف التيمة كمطالبتو باإلجابة عمييا ". 

كل الجنائيػػة، فيػػك الػػذم يػػربط بػػيف جميػػع كقائعيػػا كيبحػػث فػػي كيعػػد اإلسػػتجكاب مػػف أىػػـ إجػػراءات الػػدع
 .1مدل جديتيا لتحقيؽ ىدفيا األكؿ في الكصكؿ إلى الحقيقة، كتكقيع العقاب عمى المذنب

كعميو، فإف اإلستجكاب ذك طبيعة مزدكجة، فيك كسيمة تحقيؽ يجريو المحقؽ مع المتيـ بغية الحصكؿ  
كسػيمة دفػاع، تتػيح ليػذا المػتيـ فرصػة إثبػات براءتػو بنفػي التيمػة  عمى دليؿ إثبات، كىك في الكقت ذاتػو

المنسكبة إليو، إف كاف بريئان، أك تخفيؼ مسػؤكليتو عػف طريػؽ تكضػيح ظػركؼ اقترافػو لمجريمػة إف كػاف 
، كيتضمف اإلستجكاب القياـ بتحديد األفعاؿ المنسكبة إلى المتيـ بصػكرة دقيقػة كصػريحة كالتثبػت 2مذنبا

كيف البيانػػػات الخاصػػة بػػػو فػػػي المحضػػر، اسػػػمو، كعمػػره كمينتػػػو كمقػػر إقامتػػػو كعنكانػػػو، مػػف ىكيتػػػو كتػػد
كمناقشتو بالمعمكمات كالقرائف التي تثبت اتيامو بارتكاب الجريمة بصػكرة تفصػيمية كمحاصػرتو باألسػئمة 

عميػو  الدقيقة حكؿ ىذا اإلتياـ كمجابيتو باألدلة المثبتة لئلتياـ كمصادرىا كمحاصػرتو كتضػييؽ الخنػاؽ
 .3لئلعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ كدعكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء دفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاإلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف باألدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المثبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لبراءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

الػػػذم يعتبػػػر مػػف قبيػػػؿ إجػػػراءات التحقيػػػؽ   سػػػؤاؿ المػػػتيـكيختمػػؼ اإلسػػػتجكاب  بػػػالمعنى المتقػػدـ عػػػف  
 األكلى 

)االسػػتدالؿ( كيػػدخؿ بالتػػالي ضػػمف سػػمطات مػػأمكرم الضػػبط القضػػائي، كيقتصػػر سػػؤاؿ المػػتيـ عمػػا إذا 
ىػػك مرتكػػب الجريمػػة المنسػػكبة إليػػو كأسػػباب إقدامػػو عمػػى ارتكابيػػا دكف أف يصػػؿ إلػػى حػػد مناقشػػتو كػػاف 

 .4مناقشة تفصيمية أك مكاجيتو باألدلة القائمة ضده أك طمب تفنيدىا

/ب(  مػػػف قػػػانكف 100كسػػػؤاؿ المػػػتيـ عػػػف التيمػػػة كمػػػا تممكػػػو الضػػػابطة العدليػػػة عمػػػى مقتضػػػى المػػػادة )
( مػف قػانكف ج.ج.ـ، يممكػو عضػك النيابػة 31مف قانكف ا.ج.ؼ، كالمادة )( 27أصكؿ ـ.ج.ا، كالمادة )

( مػػف القػػانكف الفمسػػطيني، 96/1( مػػف قػػانكف أصػػكؿ ـ.ج.ا، كالمػػادة )63عمػػى مقتضػػى نػػص المػػادة )

                                                           
1
،ص.2222عبدالحمٌدالشواربً:التعلٌقالموضوعًعلىقانوناإلجراءاتالجنائٌة،منشاةالمعارؾباإلسكندرٌة،الكتاباألول،-

554. 
2
.361محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص
3
،2225محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى/اإلصداراألول،-

.166،ص:1.نقالعن:محمدمأمونسالمة:اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعاللٌبً،ج:174ص:
4
،ص.94،ق49،س1998ماٌو1197،18،ص28،ق46مجموعةأحكامالنقض،س،1995ٌناٌر19نقضجنائًمصري-

 .728.نقالعن:سلٌمانعبدالمنعم،المرجعالسابق،ص725
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. فسؤاؿ المتيـ مػف إجػراءات االسػتدالؿ يممكػو مػأمكرك الضػابطة 1( مف القانكف المصرم 123كالمادة )
،  كاسػػتجكاب  المػػتيـ ىػػك مػػف إجػػراءات التحقيػػؽ 2امػػة كالمحكمػػة فػػي بدايػػة الجمسػػة العدليػػة كالنيابػػة الع

ك يختمػػؼ االسػػتجكاب عػػف  االبتػػدائي يقػػكـ بػػو عضػػك النيابػػة العامػػة فقػػط كال تجػػكز اإلنابػػة القانكنيػػة فيػػو
ـ فتعنػي كضػع المػتيـ كجيػان لكجػو أمػا  المكاجيةفاإلستجكاب يشمؿ جميع أدلة اإلتياـ، أمػا   المكاجية،

مػا  متيـ آخر أك شاىد حتى يسمع مػا يقكلكنػو بشػاف كاقعػة معينػة، فيتػكلى اإلجابػة عمييػا إمػا بتأييػدىا كا 
 .  3بنفييا 

( بالقكؿ " لككيؿ النيابة مكاجية الشيكد 84كنص القانكف الفمسطيني عمى المكاجية في المادة )
القانكف االردني مف النص عمى ببعضيـ البعض، كمكاجيتيـ بالمتيـ، إذا اقتضى األمر ذلؾ "، كخبل 

إجراء المكاجية بيف متيـ كمتيـ آخر أك بيف متيـ كشاىد إال أف قانكف اصكؿ ـ.ج.ا  استحدث حكمان 
( منو أف " لممدعي العاـ مكاجية الشيكد 70حيث نص في المادة ) 2001جديدان في التعديؿ لعاـ 

 .ج.ـ عمى إجراء المكاجية في المادة ، ككذلؾ نص قانكف إ4ببعضيـ البعض أذا اقتضى التحقيؽ " 

."، كيتفكؽ النص المصرم عمى .( منو بالقكؿ:"... أف يكاجيو بغيره مف الشيكد كالمتيميف124)
النصكص أعبله ) الفمسطيني كاألردني ( حيث تطرؽ  باإلضافة إلى مكاجية الشيكد بعضيـ ببعض 

 بعض أيضا.كمكاجية الشيكد بالمتيـ، حالة مكاجية المتيميف بعضيـ ب

يحظر قانكنان عمى مأمكر  –مف إجراءات التحقيؽ  –كمف الجدير ذكره باف المكاجية كاإلستجكاب 
 . 5الضبط القضائي إجراؤىا

كقد تناكؿ قانكف إ.ج.ؼ  تنظيـ اإلستجكاب ألىميتو كخطكرتو كبشكؿ تفصيمي في الفصؿ الخامس مف 
(، كباإلستناد إلى ىذه 105( إلى المادة )94)الباب الثالث مف الكتاب األكؿ كذلؾ  في المكاد مف 

المكاد سنتناكؿ الحديث عف السمطة المختصة باإلستجكاب )اكال(، كطريقة االستجكاب كميعاده )ثانيا(، 
 كشركط صحة االستجكاب كضماناتو )ثالثا(، كبطبلف االستجكاب )رابعا(، كفقان لما يمي: 

                                                           
1
ةاحمدبراك:استجوابالمتهموسماعالشهودفًالدعوىالجزائٌة،مجلةالعدالةوالقانون،المركزالفلسطٌنًإلستقاللالمحاماةوالقضا-

 .53-52،ص2227"مساواة"،العددالسابع،
2
.272محمدصبحًنجم:الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
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 .68فاروقٌونسأبوالرب:المدخلفًاإلجراءاتالقانونٌةالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
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.479قانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،صانظربهذاالخصوص:كاملالسعٌد:شرح-
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.554.انظر:عبدالحمٌدالشواربى،المرجعالسابق،ص.1212،ص:27س:27/12/1976قجلسة46لسنة889طعنرقم-
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 أكال: السمطة المختصة باالستجكاب: 
لقانكف، لكي يككف االستجكاب صحيحان أف تقـك بو جية قضائية، فبل يجكز أتخاذ ىذا اإلجراء يشترط ا

إال مف قبؿ عضك النيابة العامة، كال يجكز أف يباشره أحد مكظفي الضابطة القضائية، كقضت المادة 
ية ( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا عمى أف"  لممدعي العاـ أف يعيد إلى أحد مكظفي الضابطة العدل48)

بقسـ مف األعماؿ الداخمة في كظائفو ما عدا استجكاب المشتكى عميو "، كيرجع ىذا القيد إلى حقيقة 
أف اإلستجكاب يستيدؼ مكاجية المتيـ باألدلة القائمة ضده تفصيبلن، كىذا ال يتأتى إال لممدعي العاـ 

أك ككيؿ النيابة العامة  ؼ عمى انو " لمنائب العاـ.( مف قانكف إ.ج55/2. ككذلؾ قضت المادة )1نفسو
المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص القياـ بأم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في 

 دعكل محددة  كذلؾ ما عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات ".

ف كاف القانكف المصرم قد قصر  كبذلؾ نجد  في القانكف  الفمسطيني تشدد محمكد في الجنايات  كا 
( أصكؿ جزائية 48( مصرم كالمادة )70/1االستجكاب فقط عمى سمطة التحقيؽ المادة ) إجراءات
إال أف التشريعات ذاتيا سرعاف ما أكردت بعض االستثناءات عمى المبدأ   -السابقة الذكر  -2أردني

السابؽ مف شانيا إضعاؼ ىذه الضمانة، حيث عادت كأجازت لمأمكر الضبط القضائي القياـ بميمة 
 . 3( مصرم  71/2جكاب متصبلن بالعمؿ المسند لو كالزمان لكشؼ الحقيقة، المادة )اإلست

ذا باشر مأمكر الضبط القضائي االستجكاب في  كأكدت محكمة النقض المصرية  ذلؾ بالقكؿ " كا 
الحاالت التي يخشى منو فكات الكقت فبل يتقيد اإلستجكاب بالشكميات كالضمانات التي يكجب القانكف 

 . 4حقؽ مراعاتيا عند قيامو بيا " عمى الم

 ثانيا:  طريقة االستجكاب كميعاده:  
لمنيابة العامة بصفة عامة سمطة تقديرية فيما يتعمؽ باستجكاب المتيـ، فقد تبدأ النيابة العامة  
باستجكاب المتيـ، كقد تجعمو أخر إجراءات التحقيؽ بعد تجميع كافة األدلة مف إجراء المعاينة، كسماع 

                                                           
1
 .363–362محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
2
،ص:1983لسنة12/83كمةالتمٌٌزاألردنٌةعلىحصرالمشرعاالستجواببالمدعًالعامالمحققفقط.تمٌٌزجزاءرقموأكدتمح-

 .173.انظربهذاالخصوص:محمدعلًسالمالحلبً،الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص577
3
 .55دفًالدعوىالجزائٌة،الرجعالسابق،صاستجوابالمتهموسماعالشهواحمدبراك:-
4
 556-555.انظر:عبدالحمٌدالشواربى،المرجالسابق،ص.221ص:27س5/2/1976قجلسة45لسنة1797الطعنرقم-
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بؿ إف لممحقؽ أف يقكـ برفع الدعكل الجنائية أماـ المحكمة دكف  .يكد ، كضبط األشياء ، كالتفتيشالش
 . 1استجكاب المتيـ 

  :إال أف القانكف الفمسطيني أعطى الحؽ لككيؿ النيابة باالستجكاب كفقا لما يمي

 . 2يستجكب ككيؿ النيابة المتيـ المطمكب بمذكرة حضكر في الحاؿ  -1
ـ المطمكب بمذكرة إحضار، فعمى ككيؿ النيابة أف يستجكبو خبلؿ أربع كعشريف ساعة أما المتي -2

 .3مف تاريخ القبض عميو 

األمر بتكقيفو  كثمة إلزاـ عمى ككيؿ النيابة باستجكاب المتيـ ال يممؾ تجاىمو كذلؾ قبؿ إصدار  -3
تيـ  يمس الحرية الفردية احتياطيان لمدة ثماف كأربعيف ساعة، كذلؾ أمر منطقي، إذ أف  تكقيؼ الم

 . 4كيتنافى ك قرينة البراءة، كقد يؤدم استجكاب المتيـ قبؿ تكقيفو إلى إطبلؽ سراحو

كيجب عمى مدير المركز أك مكاف التكقيؼ أف يسمـ المتيـ خبلؿ أربع كعشريف ساعة إلى النيابة 
 . 5العامة لمتحقيؽ معو 

كظؿ في مكاف التكقيؼ أكثر مف أربع كعشريف أما إذا أكقؼ المشتكى عميو بمكجب مذكرة إحضار 
( ، اعتبر تكقيفو 112ساعة دكف أف يستجكب أك يساؽ إلى المدعي العاـ كفقان لما كرد في المادة )

عمبلن تعسفيان كلكحؽ المكظؼ المسئكؿ بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصكص عمييا في قانكف 
( 113في قانكف إ.ج.ؼ لنص المادة ) د نصان مماثبلن . كلـ نج6اصكؿ ـ.ج.ا  (113العقكبات المادة  )

أصكؿ ـ.ج.ا، مما يؤدم إلى إغفاؿ ضمانة ىامة لحماية المتيـ مف التعسؼ كاإلىماؿ كقبض تطكؿ 
ننا نقترح عمى المشرع الفمسطيني إدراج  نص مماثؿ.   مدتو، كا 

الفمسطيني ككذلؾ المصرم كرغـ أف لككيؿ النيابة سمطة تقديرية بإجراء االستجكاب إال أف القانكف 
( مف 107كاألردني جعؿ االستجكاب كحكبيا في حالتي: القبض عمى المتيـ كذلؾ بمقتضى المكاد )

( مف 131( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا، كالمادة )112قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالمادة )

                                                           
1
بٌروت،الطبعةاألولى،سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:أصولالمحاكماتالجزائٌة،المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌع،-

 .523،ص1996
2
(منقانونا.ج.ؾ.127/2المادةرقم)-
3
(منإ.ج.ؾ.127/2المادةرقم)--
4
(منإ.ج.ؾوالتًتنصعلىانه"ٌجوزلوكٌلالنٌابةتوقٌؾالمتهمبعداستجوابهلمدةثمانوأربعٌنساعة.....".128المادة)-
5
(منقانونإ.ج.ؾ.127/1)المادةرقم-

-
6

.121محمدعلًسالمعٌادالحلبً:الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
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(  134مف قانكف ا.ج.ؼ، ) (104قانكف ج.ج.ـ، كحالة الحبس االحتياطي كذلؾ بمقتضى المكاد: )
 ( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا.114( ك)111مف قانكف ج.ج.ـ،  كالمادتيف )

كقد كجو الفقياء العديد مف االنتقادات إلى االستجكاب، كالظاىر أف ىذه أالنتقادات قد كجدت مف 
ف بعض المشرعيف أذنا صاغية فحظرت االستجكاب ما لـ يقبمو المتيـ كعمى سبيؿ المثاؿ القانك 

( يسمح بإستجكاب المتيـ بإعتباره حؽ  237،  إال أف قانكف اإلجراءات الفرنسي في المادة )1االنجميزم
 .2مف حقكؽ الدفاع

  :شركط صحة اإلستجكاب كضماناتو :ثالثا
نظران لخطكرة االستجكاب كما قد يؤدم إليو مف اعتراؼ المتيـ، فقد أحاطو القانكف الفمسطيني بالعديد 

كالحقكؽ كمنيا كفالة حؽ الدفاع لممتيـ كسنبحث ىذه الضمانة بشكؿ تفصيمي حيف مف الضمانات 
(، حظر 1بحث ضمانات التحقيؽ االبتدائي كسنكتفي ىنا ببحث إعبلـ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو )

   :(، عمى التكالي2التأثير عمى إرادة المتيـ )

 إعالـ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو:  -1

(  مف 96/1القكانيف اإلجرائية ىذا الحؽ بما فييا القانكف الفمسطيني بمقتضى المادة رقـ ) كفمت معظـ
، ككذلؾ قانكف أصكؿ 4( منو 123/1، كذلؾ أسكة بقانكف ج.ج.ـ بمقتضى المادة )3قانكف إ.ج.ؼ  

 ( منو.163/1ـ.ج.ا بمقتضى المادة ) 

( منو بالقكؿ " يبمغ كؿ مف يقبض 12دة )ككذلؾ كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ىذا الحؽ في الما
عميو أك يكقؼ بأسباب القبض عميو اك إيقافو كيجب إعبلمو سريعا بمغة يفيميا باالتياـ المكجو 

 .إليو..."

                                                           
1
.نقالعن:علًزكًالعربً،المبادئاألساسٌة483كاملالسعٌد،شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-

 .1951،رقم1جنائٌة،ج:لإلجراءاتال
2
.نقالعن:احمدفتحًسرور،الوسٌطف56ًاستجوابالمتهموسماعالشهودفًالدعوىالجزائٌة،المرجعالسابق،صاحمدبراك:-

.316،ص1985قانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،
3-( منقانوناإلجراءاتالج96/1تنصالمادة إلى( ألولمرة النٌابةعندحضورالمتهم ٌجبعلىوكٌل " الفلسطٌنًعلىانه زائٌة

عانةالتحقٌقأنٌتثبتمنهوٌتهواسمهوعنوانهومهنتهوٌستجوبهبالتهمةالمنسوبةإلٌهوٌطالبهباإلجابةعلٌها،وٌخطرهأنمنحقهاالست

عرضالبٌنةعندمحاكمته".دهفًمبمحام،وانكلماٌقولهٌجوزتقدٌمهكدلٌلض

4
(منقانونج.ج.معلىانه"عندحضورالمتهمألولمرةللتحقٌق،ٌجبعلىالمحققأنٌثبتشخصٌته،ثم123/1تنصالمادةرقم)-

 ٌحٌطهعلمابالتهمةالمنسوبةألٌهوٌثبتأقوالهفًالمحضر".
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كعمى المدعي العاـ أف ال يغفؿ أية كاقعة مف الكقائع التي يجرم التحقيؽ بسببيا، بؿ عميو أف يطمع 
كتبصيره بيا، بكؿ كضكح كمكضكعية، كتكمف أىمية اطبلع المتيـ المتيـ عمى األدلة القائمة ضده 

عمى التيمة المنسكبة اليو كعمى األدلة القائمة ضده في أف ىذه اإلحاطة مف األمكر الضركرية التي 
، فاإلستجكاب 1تعطي المتيـ الفرصة لتييئة دفاعو عف نفسو بنفسو أك بكاسطة محامي إذا لـز األمر

 –مقدمان  –مناقشة تفصيمية، كمف ثـ تعيف عمى المحقؽ اف يحدد لممتيـ  –كما قدمنا  –يفترض 
 .2األساس التفصيمي لممناقشة التي يجرييا معو

 

 حظر التأثير عمى إرادة المتيـ:  -2

يجب أف يتمتع المتيـ في حريتو التامة في اإلجابة عف األسئمة التي تكجو أليو مف المحقؽ، كما أنو 
ت إذا شاء، ألف تقدير مسألة اإلجابة عف األسئمة المكجية إليو يرجع لممتيـ، مف حقو أف يمتـز الصم

 . 3كال عقاب عميو في الحاالت التي يمتنع فييا عف اإلجابة عف األسئمة 

ككفؿ قانكف إ.ج.ؼ حؽ المتيـ بالصمت بؿ أكجب عمى ككيؿ النيابة أف يقـك بتنبيو المتيـ قبؿ 
 . 4(97/1ك 96/1ناع عف اإلجابة كىذا ما أكدتو المكاد )استجكابو بأف مف حقو الصمت كاإلمت

حيث ال  -مكضكع الدراسة  -كجاء القانكف الفمسطيني متطكران بيذا الخصكص عمى القكانيف المقارنة 
 .5يكجد نص مف ىذا القبيؿ في قانكف أصكؿ ـ.ج.ا  كقانكف ج.ج.ـ 

                                                           
1
 .363رجعالسابق،صمحمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،الم-
2
 .688شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق،صمحمودنجٌبحسنً::-
3
سلسلةالتقارٌرالقانونٌة)- الهٌئةالمستقلةلحقوقالمواطن، فًمرحلةالتحقٌقاالبتدائً، (،رامهللا،61ثائرأبوبكر:ضماناتالمتهم

ومابعدها.145،ص1982نقالعنسلطانالشادي:أصولالتحقٌقاإلجرامً،مطبعةجامعةبؽداد،بؽداد،.43،ص2225
4
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلىانه"للمتهمالحقفًالصمتوعدماإلجابةعلىاألسئلةالموجهة79/1تنصالمادة)-

إلٌه".
5
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًأنالمشرعالفلسطٌنًحفظحقوقالمتهم97(و)96نالمادتٌن)ٌتضحمنالفقرةاألولىم-

وقدفٌماٌتعلقبالصمتوعدماإلجابةعناألسئلة،وكذلكوجوبتنبٌهالمتهمإلىأنماسٌدلًبهقدٌتخذكدلٌلضدهفًمرحلةالمحاكمة،

(منقانوناإلجراءاتالجنائٌة218/1(منقانوناإلجراءاتالجزائريوالمادة)122ت،منهاالمادة)نصتعلىذلكالعدٌدمنالتشرٌعا

مدٌنةالسودانٌة،وتضمنتهالمواثٌقوالمؤتمراتالدولٌةإذجاءفًتوصٌاتالمؤتمرالدولًالثانًعشرللجمعٌةالدولٌةلقانونالعقوباتفً
الصمتحقمقررلكلمتهمفًجرٌمةمنالمنصوصعلٌهافًقانونالعقوباتوٌجبإعالمالمتهمبهذابانه"التزام1979هامبرغلسنة

المرجعالسابق،ص ثائرأبوبكر، عن:حسنبشٌتخوٌن:ضماناتالمتهمفًالدعوىالجزائٌةخاللمرحلة44الحق".انظر: نقالً .

.وقدقررتمحكمةالنقضالمصرٌةبهذاالخصوصأن"136ردن،بدونسنةنشر،صالمحاكمة،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌع،األ

دونؼٌرهللمتهمإذاشاءأنٌمتنععناإلجابةأواالستمرارفٌها،والٌعدهذااالمتناعقرٌنةضده،وإذاتكلمفإنمالٌبديدفاعه،ومنحقه
،فالٌصحأنٌتخذالحكممنامتناعالمتهمعناإلجابةفًالتحقٌقالذيباشرتهالنٌابةأنٌختارالوقتوالطرٌقةالتًٌبديبهاهذاالدفاع

ماٌو،سنة17العامةبعدإحالةالدعوىإلىمحكمةالجناٌاتوفقدالملؾالتخاذهبطالنهذاالتحقٌققرٌنةعلىثبوتالتهمةقبله"نقض

س1962 النقض، محكمة أحكام مجموعة ،11 رقم ،92 نجٌبحسنً:467،ص محمود نقالعن: شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،.

.689الطبعةالثانٌة،مرجعسابق،صهامش
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يـ اليميف )أ(، إرىاؽ المتيـ مف خبلؿ تحميؼ المت :كيتخذ التأثير عمى إرادة المتيـ عدة صكر منيا
إطالة فترة االستجكاب)ب(، إكراه المتيـ)ج(، كاستخداـ األجيزة العممية الحديثة خبلؿ استجكاب 

  :المتيـ)د(، كسنتناكليا عمى التكالي

 

 :   تحميؼ المتيـ اليميف -)أ(

ؼ اليميف ففعؿ المتيـ ذلؾ ال يجكز لممحقؽ أف يحمؼ المتيـ اليميف قبؿ االستجكاب، فإف طمب منو حم
، كعمى الرغـ مف أف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم لـ يشمؿ عمى 1يكصـ االستجكاب بالبطبلف 

أم نص يقرر تحريـ تحميؼ اليميف لممتيـ، فإف الفقو اجمع عمى أف مخالفة تمؾ القاعدة تعيب 
يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ، كلـ 2اإلستجكاب، عمى اعتبارأنيا تؤثر عمى حرية دفاع المتيـ 

الفمسطيني أية نصكص تعالج ىذه القاعدة، رغـ أجماع الفقو عمى ىذه القاعدة، إال أننا نقترح عمى 
ال يجكز تحميؼ المتيـ اليميف القانكنية في أم  مرحمة   -1المشرع الفمسطيني  النص عمى ما يمي "

الفقرة األكلى مف ىذه المادة. ".اك اعتبار قكاعد يترتب البطبلف عمى مخالفة  -2مف مراحؿ الدعكل. 
االستجكاب مع القكاعد التي تيـ مصمحة المتيـ االساسية اك القكاعد الجكىرية التي تكجب البطبلف 

 المكضكعي )المطمؽ(.

 :   إرىاؽ المتيـ مف خالؿ إطالة فترة االستجكاب -)ب(       

معقكؿ أمر يؤثر عمى القدرة الذىنية لممتيـ، كبالتالي  أف إطالة مدة االستجكاب عمى نحك غير كالكاقع
عمى حرية إرادتو، كال سيما إذا كاف مبالغا فييا، كقد يتكالى عمى استجكابو أكثر مف محقؽ، كليذا فاف 
التشريع المقارف الحديث يميؿ إلى الحد مف اإلطالة المبالغ فييا لفترة االستجكاب، فالقانكف الفنمندم 

، كلـ ينص القانكف 3المدعى عميو لفترة تزيد عمى اثنتي عشر ساعة مرة كاحدةيحظر استجكاب 
    .الفمسطيني كذلؾ عمى ىذه القاعدة مما يحـر المتيـ مف أىـ ضمانات االستجكاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           
1
.525سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:أصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
2
 .563ة،المرجعالسابق،صعبدالحمٌدالشواربى:التعلٌقالموضوعًعلىقانوناإلجراءاتالجنائٌ-
3
 .731سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
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 :إكراه المتيـ  -ج ( )

 كاإلكراه الذم يؤثر عمى إرادة المتيـ  يتخذ شكميف:

 اإلكراه المادم: :الشكؿ األكؿ

يتمثؿ في العنؼ، إطالة مدة االستجكاب، الحبس االحتياطي غير المبرر، القبض كالحبس دكف كجو 
 انسانة.مف ضركب التعذيب كالمعاممة القاسية كالبل 1حؽ، االعتداء عمى الجسـ كغيرىا 

كالسارم المفعكؿ في األراضي الفمسطينية عمى  1960( لعاـ 16كينص قانكف العقكبات األردني رقـ )
( منو تحت بند انتزاع اإلقرار كالمعمكمات بالقكؿ، كالتي تنص عمى 208جريمة التعذيب في المادة )

نكف بقصد الحصكؿ عمى مف ساـ شخصا أم نكع مف أنكاع العنؼ كالشدة التي ال يجيزىا القا -1أنو: "
 إقرار بجريمة أك عمى معمكمات بشأنيا، عكقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنكات.

ذا أفضت أعماؿ العنؼ كالشدة ىذه إلى مرض أك جرح كانت العقكبة مف ستة أشير إلى ثبلث  -2 كا 
 سنكات، ما لـ تستمـز تمؾ األعماؿ عقكبة اشد ". 

.ؼ بأنو " عمى ككيؿ النيابة قبؿ الشركع في استجكاب المتيـ أف ( مف قانكف إ.ج99كنصت المادة ) 
يعايف جسمو كيثبت كؿ ما يشاىده فيو مف إصابات ظاىرة كسبب حدكثيا "، كأكد القانكف األساسي 

(  في الفقرة األكلى منيا عمى حؽ المتيـ  في سبلمة الجسد 14الفمسطيني المعدؿ في المادة )
أنو " ال يجكز إخضاع احد ألم إكراه أك تعذيب ، كيعامؿ المتيمكف كسائر كالمعاممة البلئقة بالقكؿ ب

المحركميف مف حرياتيـ معاممة الئقة "، كرتب البطبلف في الفقرة الثانية لكؿ قكؿ أك فعؿ صدر 
 بالمخالفة ألحكاـ الفقرة األكلى المذككرة أعبله. 

ة أك حقكؽ المجتمع كىي حقكؽ مقدمة ألف حرية الفرد كحقكقو تمثؿ في مجمكعيا حقكؽ الجماع كذلؾ
ذ ال يمكف  عمى حقكؽ األشخاص الذيف أناط بيـ القانكف حماية مصالح المجتمع، كىي أكلى باإلعتبارا 
أف ينيض مجتمع دكف أف يقر نظامو القانكني ألفراده بالحؽ في أحتراـ الكرامة المتأصمة في الفرد 

 .2االنساف كحرياتو  كحمايتو مف تغكؿ رجاؿ السمطة العامة عمى حقكؽ

 
                                                           

1
.563عبدالحمٌدالشواربى:التعلٌقالموضوعًعلىقانوناإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
2
محبوسناحتٌاطٌاوالمقبوضعلٌهممنضروبالمعاملةالقاسٌةعبدهللاخلٌل:الدلٌلالثانً"حماٌةالسجناءوالمحتجزٌنوال-

.39والالانسانٌةأوالمهٌنة"،الٌوجدناشروالمكاننشر،الٌوجدسنةنشر،ص
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  :اإلكراه المعنكم :الشكؿ الثاني

كىك الذم يؤثر في نفس المتيـ كيضعؼ إرادتو، كلكف يتعيف ليعيب اإلكراه المعنكم االستجكاب أف 
يككف غير مشركع، كمعيار عدـ مشركعيتو أف يككف األذل الميدد بو غير مشركع، أما إذا كاف تيديدان 

د أثران قانكنيان لبلتياـ، كتيديده بالحبس االحتياطي أك تفتيش مسكنو إذا تكافرت بنتيجة يقرىا القانكف كتع
 شركطيما فبل يقـك اإلكراه المعنكم.

، كينص قانكف إ.ج.ؼ في المادة 1كيأخذ الكعد حكـ اإلكراه المعنكم مف حيث إفساده االستجكاب 
ر طكاعية كاختيارا، كدكف أف يصد -1 -:( منو عمى انو " يشترط لصحة االعتراؼ ما يمي 214)

 ضغط أك إكراه مادم أك معنكم أك كعد أك كعيد". 

كيبطؿ كذلؾ خداع المحقؽ لممتيـ، كما لك أطمعو عمى سند يعمـ بتزكيره كناقشو في بياناتو أك لفؽ لو 
 . 2شيادة زكر ككاجيو بشاىدىا

 : استخداـ األجيزة العممية الحديثة خالؿ استجكاب المتيـ -)د(

  :(3(، مصؿ الحقيقة )2(، جياز كشؼ الكذب)1المغنطيسي) التنكيـ

  :التنكيـ المغناطيسي -(1)

إف المتيـ كىك في كضعية المنكـ مغناطيسيان يككف معدكـ اإلرادة، كبالتالي فاف استجكابو كىك في ىذه 
 . 3ف نفسوالحالة يككف مستيجنان كباطبلن، ألنيا تشكؿ اعتداءان صارخان عمى حقكؽ المتيـ في الدفاع ع

  :جياز كشؼ الكذب -(2)

كتقكـ فكرة ىذا الجياز عمى استخداـ مؤشرات كدالئؿ ناجمة عف اإلنفعاؿ لمتمييز بيف ما ىك صادؽ 
مف أقكاؿ المتيـ كما ىك كاذب منيا، كيعتمد في عممو عمى قياس ثبلثة عناصر تتكلد عف اإلنفعاؿ 

 . 4عمى كرسي كشؼ الكذب عند إتماـ العممية كىي التنفس كضغط الدـ كالعرؽ، كيككف المتيـ مقيدان 

                                                           
1
.689محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق،ص-
2
–.نقالعن:محمدسامًالنبراوي:استجوابالمتهم487لمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،صكاملالسعٌد:شرحقانونأصولا-

.439،ص1968،جامعةالقاهرة،–رسالةدكتوراه
3
 .47ضماناتالمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائً،المرجعالسابق،صثائرأبوبكر:-
4
ا- والممارسات التعذٌب تجرٌم عزترخا: طارق به والشرٌعة–لمرتبطة الوطنً والقانون العام الدولً القانون فً مقارنة دراسة

.191،ص1999اإلسالمٌة،دارالنهضةالعربٌةللنشر،القاهرة،
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 :مصؿ الحقيقة -( 3)

حيث يتـ تخدير المتيـ بمادة تؤثر في مراكز معينة في المخ دكف غيرىا بحيث تبقى قدرتو عمى الذاكرة 
. كفي ىذه 1كالسمع كالنطؽ بما يتيح استجكابو بتكجيو األسئمة اليو كرده عمييا دكف أف يتحكـ بإجاباتو 

، كعمة البطبلف أف تمييز المتيـ 2يككف اإلقرار كاإلعتراؼ باطبل" ألنو أخذ بطريقة غير قانكنية الحالة
قد أنحرؼ، فمـ تعد إرادتو معتبرة قانكنان، ثـ أف سيطرتو قد ضعفت، فمـ تعد حرة، فصارت مف كجية 

 . 3ثانية غير معتبرة كذلؾ 

يا مف قبيؿ اإلكراه المادم، كلعؿ ىذا ىك السبب األجيزة العممية الحديثة المذككرة أعبله تعتبر  جميع
الذم حمؿ القانكف الفمسطيني عمى إجبار القاضي المحقؽ قبؿ استجكاب المتيـ معاينتو مف النكاحي 

( مف قانكف إ.ج.ؼ  كالتي تقضي 100، كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )4الصحية البدنية كالعقمية كالنفسية 
بإجراء الفحكصات الطبية كالنفسية لممتيـ مف قبؿ  –ف تمقاء نفسو م –بأنو " يأمر ككيؿ النيابة 

الجيات المختصة إذا رأل ضركرة ذلؾ أك بناء عمى طمب المتيـ أك محاميو "،  كأننا نرل بأنو ما زالت 
كالتي أصبح  -العقمية الفمسطينية متأثرة بالتجربة التي تعرض ليا العديد مف أبناؤنا كككادرنا الكطنية 

في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي   -د منيا يشغؿ مناصب في النيابة العامة  كالضابطة القضائية  العدي
فيما يتعمؽ بإستخداـ التعذيب كالمعاممة القاسية كالبلإنسانية، كلذلؾ فإننا بحاجة لممزيد مف الممارسة، 

حتراـ كرامتو كالتدريب لتعزيز مفاىيـ حقكؽ االنساف كحقكؽ المتيـ كحمايتو مف اإلستغبلؿ ك  التعذيب، كا 
 اإلنسانية بإعتبارىا مف أسمى القيـ اإلنسانية كالتي تسمك برأينا عمى حؽ الدكلة بالعقاب.

 بطالف االستجكاب:  :رابعا
لـ يرد في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، ككذلؾ القكانيف اإلجرائية المقارنة محؿ الدراسة  نص 

أحكاـ االستجكاب كالمكاجية، كلكف مف المقررأف عدـ مراعاة شركط  يقرر البطبلف نتيجة لمخالفة
صحة االستجكاب تبطمو لكف ىذا البطبلف أحيانان يككف متعمقان بالنظاـ العاـ كأحيانان أخرل يتعمؽ 
بمصمحة الخصكـ كيككف البطبلف متعمقان بالنظاـ العاـ إذا كاف بطبلف اإلستجكاب راجعان إلى مباشرة 

                                                           
1
.191طارقعزترخا:المرجعالسابق،ص-
2
.46ضماناتالمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائً،المرجعالسابق،صثائرأبوبكر:-
3
.692شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثانٌة،المرجعالسابق،صمحمودنجٌبحسنً:-
4
.64كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجعالسابق،ص.



52 
 

ذا تمت مباشرة اإلستجكاب تح ت تأثير ظركؼ مف شأنيا أف تعيب إرادة المتيـ أك تعدميا أكا 
 . 1اإلستجكاب مف جانب مف ليست لو كالية مباشرتو

أما فيما يتعمؽ بمخالفة القكاعد المتعمقة بمصمحة جكىرية لممتيـ كعدـ دعكة محاميو لمحضكر أك عدـ 
ىذه المخالفات يترتب عمييا البطبلف أيضا،  إطبلع المحامي عمى ممؼ التحقيؽ قبؿ االستجكاب، فإف

،كال يجكز إثارة  البطبلف النسبي 2كلكف البطبلف المترتب عمى مخالفة ىذه األحكاـ ىك بطبلف نسبي 
ثارتو ابتداء" أماـ  نما يجب التمسؾ بو كا  كالمقرر لمصمحة المتيـ لممرة األكلى أماـ محكمة النقض كا 

المصرية بأنو تصح إدانة المتيـ عمى الرغـ مف بطبلف  محكمة المكضكع، كقضت محكمة النقض
، كال  شيء 3استجكابو إذا تكافرت في الدعكل أدلة إدانة لـ تكف أثران لبلستجكاب، فمـ يمتد إلييا بطبلنو 

. 4بطبيعة الحاؿ يمنع مف تصحيح اإلستجكاب الباطؿ كذلؾ بإعادة اإلستجكاب مع تبلفي سبب بطبلنو
كالتي تنص في فقرتيا األخيرة عمى انو " كلممحامي ج.ج.ـ ( مف قانكف 325)كذلؾ بمقتضى المادة 

العاـ كرئيس النيابة، حسب األحكاؿ، أف يمغي األمر الخطأ في تطبيؽ القانكف في ظرؼ عشرة أياـ مف 
تاريخ صدكره، كيترتب عمى ذلؾ اعتبار األمر كأف لـ يكف ككجكب السير في الدعكل بالطرؽ العادية 

جد نصان مماثبلن ليذا النص في قانكف إ.ج.ؼ، كنقترح عمى المشرع الفمسطيني إدراج نص ، كلـ ن5
تأكيدان منو عمى قانكف كذلؾ لخطكرة ىذا اإلجراء ك يقضي صراحة ببطبلف االستجكاب المخالؼ لم

أ مف حقكؽ المتيـ بإعتبارىا جزءان ال يتجز   حتراـإلزامية احتراـ حقكؽ كضمانات االستجكاب، كتكريسان إل
 حقكؽ اإلنساف.

 الفقرة الثالثة: ندب مأمكرم الضبط القضائي: 
كثيران ما تصدر سمطة التحقيؽ المختصة ألحد رجاؿ الضبط القضائي تفكيضا" يخكلو إجراء جزء مف 
التحقيؽ ضمف الحدكد المبينة في أمر الندب، كتمجأ سمطة التحقيؽ لذلؾ قي حاالت الضركرة، كعند 

قيؽ بالميمة بنفسو لظركؼ االستعجاؿ أك الستحالة قيامو بذلؾ لضيؽ الكقت أك تعذر قياـ قاضي التح
 .6إذا كانت مصمحة التحقيؽ تقتضي ذلؾ 

                                                           
1
.49التحقٌقالجنائًوالتصرؾفٌهواألدلةالجنائٌة،الجزءالثانً،المرجعالسابق،صاحمدبسٌونًأبوالروس:-
2
 .176محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
3
.انظرمحمودنجٌبحسنً:المرجالسابق،ص362،/ص378،رقم7القواعدالقانونٌة،ج.ة:مجموع1974ٌونٌهسنة16نقض-

692.
4
 .494رجعالسابق،صكاملالسعٌد:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الم-
5
 .22/12/1998،ف51ً:الجرٌدةالرسمٌة،العدد1998لسنة174ثماستبدلتبالقانون1981لسنة172مستبدلةبالقانونرقم-
6
،1982محمدعلًألعٌادالحلبً:اختصاصرجالالضبطالقضائًفًالتحريواالستداللوالتحقٌق،جامعةالكوٌت،الطبعةاألولى،-

 .84ص.
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 :كعميو سنكضح مفيـك اإلنابة لمتحقيؽ )اكال(، ك شركط صحة الندب )ثانيا(، عمى التكالي 

 أكال: مفيـك اإلنابة لمتحقيؽ: 

لندب أك التفكيض "أف تفكض سمطة التحقيؽ لمختصة أصبلن يقصد باإلنابة لمتحقيؽ ك/أك ما يعرؼ با
بإجراء التحقيؽ احد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بعمؿ أك أكثر مف أعماؿ التحقيؽ في 

( إ.ج.ؼ، 55دعكل محددة باستثناء استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات"، كذلؾ بمقتضى المكاد )
 ( مف أصكؿ ـ.ج.ا.  48/1( ج.ج.ـ، كالمادة ) 70كالمادة )

  :شركط صحة الندب :ثانيا

(،  1أجازت القكانيف اإلجرائية األمر بالندب شريطة التقيد بالقكاعد اإلجرائية المتعمقة بأمر الندب )
(، كالشركط المتعمقة بالجية المنابة "مأمكرم 2كالشركط المتعمقة بالجية النادبة "سمطة التحقيؽ " )

  :قان لما يمي(، كف3الضبط القضائي " )

   :الشركط المتعمقة بأمر الندب -1

  :أف يككف أمر الندب صريحا –أ() 

نظرا لخطكرة إجراءات التحقيؽ كتعرضيا لحقكؽ اإلنساف ككرامتو الشخصية كحرمة مسكنو فإنو يجب 
(ج.ج.ـ ، كىذا يسرم عمى أمر الندب أيضان، لذلؾ يجب أف يصدر األمر 73أف تتـ كتابة المادة )

ة كبصكرة صريحة ككاضحة كليست ضمنية ال لبس فييا كال غمكض كما أنو ال يجكز أف يصدر كتاب
 .1أمر الندب شفاىة 

  :تضميف أمر الندب بيانات معينة -)ب(

فيمـز أف يككف أمر الندب مكقعان عميو ممف أصدره عمى نحك يبيف منو اسـ ككظيفة  ىذا الشخص،   
لمدعى عميو، كالتيمة المنسكبة إليو، كعمؿ التحقيؽ المطمكب كأف يككف مؤرخان كمشتمبلن عمى أسـ ا

 .2إتخاذه ) كسماع شيادة أك تفتيش ( 

                                                           
1
،رقم19،مجلةأحكامالنقض،س1968نوفمبر5،نقض741،ص.133،رقم14:مجلةأحكامالنقض،س.1963نوفمبر4نقض-

.328.نقالعن:محمدعلًعٌادالحلبً،اختصاصرجالالضبطالقضائً..،المرجعالسابق،ص124،ص23
2
 .749-748المرجعالسابق،صسلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،-
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  :أف يككف مكضكع الندب القياـ بعمؿ أك أكثر مف أعماؿ التحقيؽ -)ج(

كمقتضى ذلؾ بأنو ال يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي لتحقيؽ قضية برمتيا، كعمة ىذا القيد أف " 
قضية برمتيا يعني "تخمي المحقؽ عف اختصاصو، كال يجكز أف يككف الندب صكرة مف الندب لتحقيؽ 

، باإلضافة إلى انو عادةن ما يفتقد مأمكرك الضبط القضائي إلى الخبرة التي 1التخمي عف االختصاص" 
( مف قانكف إ.ج.ؼ كالتي تقضي 55/3تمكنيـ مف تحقيؽ قضية برمتيا، ككرست ليذا الشرط المادة )

"ال يجكز اف يككف التفكيض عاما "، كعميو فبل تصح اإلنابة في تحقيؽ قضية كاممة، أك في بأنو 
 .2اإلستجكاب، أك التكقيؼ، أك التصرؼ في التحقيؽ 

 الشركط المتعمقة بالجية النادبة "سمطة التحقيؽ":   -2

لمختصة " يشترط لصحة أمر الندب أف يصدر مف سمطة التحقيؽ المختصة كيقصد "بسمطة التحقيؽ ا
بأنو يجب مراعاة قكاعد االختصاص المكاني كالنكعي،  كمف حيث االختصاص النكعي فإنو يجب أف 
، أك إجراء مما يختص المحقؽ بمباشرتو، فإذا سبؽ صدكر قرار باالكجو   يصدر الندب بشأف جـر

 .3إلقامة الدعكل  فبل يجكز  لممحقؽ إصدار أمر الندب لمتحقيؽ 

 بالجية المنابة "مأمكرم الضبط القضائي":  الشركط المتعمقة  -3

 بأسمو كشخصو:  مامكر الضبط القضائيبيد انو ال يشترط في اإلنابة تحديد  - أ
بؿ يكفي تعينو بكظيفتو، كحينئذ يقكـ باإلجراء مكضكع اإلنابة مف تثبت لو تمؾ الكظيفة، أما إذا جاء 

كز اإلجراء إال مف قبمو شخصيان، كال يصح في اإلنابة ذكر أسـ مامكر الضبط القضائي المناب، فبل يج
 .4لو اأف ينتدب غيره ما لـ ينص عمى ذلؾ  في اإلنابة 
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 .627،ص.1998محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثالثة،-
2
 .62،المرجعالسابق،ص198حسنجوخدار:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنً،الطبعةالثانٌة،-
3
.752،المرجعالسابق،صسلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجزائٌة-
4
حسنجوخدار:شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاألردنً،الجزءالثالثوالرابع،الطبعةاألولى،الٌوجدناشروالمكاننشر-

.61،ص1993،
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 عمى مأمكرم الضبط القضائي التقيد باإلنابة:  - ب
بمعنى انو إذا كانت اإلنابة فقط بإجراء التفتيش، فبل يجكز لمأمكر الضبط القضائي سماع الشيكد، 

ال عد اإلجراء باطبلن، كمف ال جير ذكره بأف محكمة النقض المصرية ألزمت أف يككف مأمكر الضبط كا 
 . 1القضائي المنتدب عالمان باإلذف قبؿ إجراء التحقيؽ 

كمف الجدير ذكره باف سبيؿ االنقضاء الطبيعي لمندب ىك تنفيذ مقتضاه، كما أف مف أسباب انقضائو 
صدر عنو في الدعكل كإصدار أمر  أيضان ىك إنقضاء مدتو إف كاف لو مدة، ككذلؾ إنقضاء سمطة مف

 .2عنو بمنع محاكمة المتيـ  مثبل  

كبحديثنا عف إجراء ندب مأمكرم الضبط القضائي، نختـ دراستنا لئلجراءات التي تتخذىا سمطة 
التحقيؽ " النيابة العامة  " بغية الكشؼ عف األدلة، كننتقؿ لمحديث عف اإلجراءات التي تتخذىا سمطة 

ية المتيـ أك ما يعرؼ بإجراءات تأميف األدلة في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ التحقيؽ في مكاج
  :كفقان لما يمي

 

  :المطمب الثاني: إجراءات تاميف األدلة
كىي اإلجراءات التي تتخذىا سمطة التحقيؽ بغية تاميف أدلة الدعكل العمكمية كالحفاظ عمييا، فيذه 

نما تحافظ عمى األدلة التي تـ جمعيا كتأمينيا  خكفان مف اإلجراءات ال تدعـ بحد ذاتيا أدلة ا لدعكل كا 
أف تصؿ إلييا أيادم العبث كالتخريب، كمف المبلحظ بأف النيابة العامة تسيطر كبشكؿ سافر أيضان 
عمى ىذه اإلجراءات، كلكف في ظؿ السياسات الجنائية الحديثة يتـ استثناءن تقييد ىذه السيطرة بشركط 

ات عديدة، مما يكفؿ تحقيؽ الغاية المرجكة مف ىذه اإلجراءات بالتزامف مع الحفاظ عمى متعددة كضمان
الحد األدنى مف حقكؽ المتيـ ككرامتو اإلنسانية، كتتمثؿ إجراءات تاميف األدلة ك/أك ما تعارؼ عمى 

: إجراءات تسميتيا بأكامر التحقيؽ االبتدائي ك/أك إجراءات االحتياط ضد المتيـ ، في  فرعيف أساسييف
) فرع اكؿ (، كاالفراج بالكفالة  )فرع ثاف ( ، كسنتناكليـ بالبحث كالتمحيص عمى  اإلحتياط ازاء المتيـ

 التكالي: 

                                                           
1
 .76،ص.21،رقم23:مجموعةاحكامالنقض،س.1972ٌناٌر7نقض-
2
 .613،ص1998انوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثالثة،محمودنجٌبحسنً:شرحق-
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  : اجراءات االحتياط ازاء المتيـ :الفرع االكؿ
كيجمع بيف ىذه اإلجراءات بأنيا تستيدؼ االحتياط ازاء المتيـ خكفان مف ىركبو كحفاظان عمى أدلة 

ياـ كتتمثؿ األكامر التي تصدر باتخاذ إجراءات االحتياط ضد المتيـ باألمر بالحضكر)الفقرة اإلت
  :االكلى(، األمر بالقبض كاإلحضار ) الفقرة الثانية(، ك الحبس اإلحتياطي ) الفقرة الثالثة( كفقان لبلتي

  :األمر بحضكر المتيـ :الفقرة األكلى
دعكة المتيـ لممثكؿ أماـ المحقؽ في زماف  :ىك لحضكرالتكميؼ بااألمر بحضكر المتيـ  ك/أك 

كمكاف محدديف في الطمب كال يترتب عميو أم حجر عمى حريتو الشخصية، فيك  كإعبلف الشاىد أك 
، 2( إ.ج.ؼ106/1، كذلؾ بمقتضى المكاد )1إعبلف الدعاكل المدنية، كتنفيذه متركؾ إلرادة المتيـ 

 . 4( أصكؿ ـ.ج.ا111/1، كالمادة )3( ج.ج.ـ 126كالمادة )

كتختمؼ مذكرة الحضكر عف مذكرة اإلحضار كالتي تتضمف كافة البيانات كالمعمكمات الكاردة في 
ذا لـ يحضر المتيـ بعد تبميغو 5مذكرة اإلحضار ، كتختمؼ عنيا بأنيا ال تستخدـ القكة في تنفيذىا، كا 

ار كذلؾ بمكجب المادة مذكرة الحضكر أك خشي فراره يصدر بحقو ككيؿ النيابة مذكرة إحض
،  كلمزيد مف 8( أصكؿ ـ.ج.ا111/2، كالمادة ) 7( ج.ج.ـ130، كالمادة )6( إ.ج.ؼ 106/2)

مذكرتي الحضكر كاإلحضار  -التكضيح سنعرض إلى أكجو الشبو كاألختبلؼ بيف كؿ مف المذكرتيف 
 :لثان( كفقا لما يميمف حيث أستعماؿ القكة )أكالن( كمدل نفاذىا )ثانيان( كاستجكاب المتيـ )ثا -

                                                           
1
 .492،ص1961صفاوي:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،الطبعةالثانٌة،مرجعسابق،حسنصادقالمر-

 - 
2

.)لوكٌلالنٌابةإنٌصدربحقالمتهممذكرةحضورللتحقٌقمعه(بأنه.ج.ؾ(إ126/1المادة)وتقضً
3
)وتقضًالماد- 126ة إ.ج.م )( أنٌصدفًلقاضًالتحقٌقبأنه المواد المتهمجمٌع بحضور بالقبضعلٌهرحسباألحوالأمرا أو ،

.(وإحضاره

4
 ٌبدلها أن على حضور رةكمذ بإصدار ٌكتفً أن والجنحة الجناٌة دعاوى فً العام للمدعً  بأنه)(أصولم.ج.ا111/1ضًالمادة)وتق-

.(ذلك التحقٌق اقتضى إذا توقٌؾ رةكبمذ علٌه ىالمشتك ستجوابإبعد

5
مبذلكوتختعلىانه"توقعمذكراتالحضورواإلحضاروالتوقٌؾمنالجهةالمختصةقانوناً(منقانونإ.ج.ؾ112تنصالمادة)-

عنوانهكامال-3.ومادةاالتهامومبهاالجرٌمةالمته-2.وشهرتهاسمالمتهمالمطلوبإحضارهوأوصافه-1بخاتمهاالرسمًوتشملماٌلً:

 .".ومدةالتوقٌؾإنوجدت
6
 ة".إذالمٌحضرالمتهمأوخشًفراره،جازلوكٌلالنٌابةأنٌصدربحقهمذكرةإحضار".ج.ؾعلىبأنه(إ126/2وتقضًالمادة)-

7
ٌفهبالحضوردونعذرمقبولأوإذاخٌؾهربه،أوإذالمٌكنلهإذالمٌحضرالمتهمبعدتكل".ج.معلىانه(إ132وتنصالمادة)-

 كانتالجرٌمة ولوكانتفًمحلإقامةمعروؾأوإذا وإحضاره بالقبضعلىالمتهم جازلقاضًالتحقٌقأنٌصدرأمرا تلبس، حالة

."الواقعةمماالٌجوزفٌهاحبسالمتهماحتٌاطٌا.

8
 رةكمذ بحقه ٌصدر أن العام فللمدعً فراره خشً أوعلٌه المشتكى ٌحضر لم إذا أما"م.ج.اعلىانه(أصول111/2وتنصالمادة)-

." .إحضار
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 :القكة استعماؿاكال: 
 يعذر العاـ المدعي كأف, إكراه أك عنؼ أك قسر كبدكف طكاعية ينفذ نوأ بالحضكر التكميؼ يمتاز
 مقبكالن  عذران  لو يكف كلـ األمر ليذا المتيـ يستجيب لـ إذا كلكف, مقبكؿ بعذر حضكره تعذر إذا المتيـ
حضاره عميو بالقبض أمره يصدر أف لممحقؽ القانكف أجاز  كىذا ،1جمب بمذكرة عرفا كيسمى بالقكة كا 

 3أصكؿ ـ.ج.ا.( 111) كالمادة ، ـ.ج.ج( 131) كالمادة ،2 ؼ.ج.إ (111) المادة بمقتضى
 ثانيا: مدل نفاذىا:

تنفذ مذكرات الحضكر كاإلحضار فكران, كتبقى مراعية اإلجراء إلى حيف نفاذىا كال يجكز تنفيذ مذكرة 
د مضي ثبلث أشير مف تاريخ صدكرىا ما لـ يعتمدىا مف أصدرىا لمرة أخرل المادة اإلحضار بع

، كتككف مذكرات اإلحضار نافذة في فمسطيف في أم 5( أردني118، تقابميا المادة )4( إ.ج.ؼ  109)
، كىنا تظير  المفارقة  بيف احتراـ حقكؽ 6( إ.ج.ؼ 113كقت في الميؿ كالنيار كما نصت المادة )

 كبيف حؽ الدكلة في العقاب.المتيـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .276صالوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائً,المرجعالسابق,:محمدصبحًنجم-
2
الضبطالقضائًتنفٌذمذكراتالحضورواإلحضار.ٌتولىمأمورو-1:ألحكامالقانونوفقاً"(ج.ج.ؾعلىانه111وتنصالمادة)-

 ."ٌجوزلمأموريالضبطالقضائًتنفٌذمذكراتاإلحضاربالقوةإذالزماألمر-2

3
 المكلؾ فٌستعٌن األمر اقتضى وإذا جبراً ٌساق الهرب ٌحاول أو اإلحضار لمذكرة ٌمتثل لم من"بأنه(أصولم.ج.ا119قضًالمادة)وت-

. "مكان اقرب فً الموجودة المسلحة بالقوة المذكرةبإنفاذ

ال-2تنفذمذكراتالحضورواإلحضارفوراوتبقىمراعٌةاإلجراءإلىحٌنتنفٌذها.-1".ج.ؾعلىانه(إ129وتنصالمادة)-4

 ."مدةأخرىٌجوزتنفٌذمذكرةاإلحضاربعدمضًثالثةأشهرمنتارٌخصدورهاومالمٌعتمدهامنأصدرهال

5
 (.األردنٌة األراضً جمٌع فً نافذة والتوقٌؾ واإلحضار الحضور مذكرات تكون(أصولم.ج.اعلىانه"116وتقضًالمادة)-
6
 ".تكونمذكراتاإلحضارنافذةفًفلسطٌنوفًأيوقتمناللٌلأوالنهاروتقضًبأنه)-



58 
 

 ثالثا: استجكاب المتيـ:

يستجكب ككيؿ النيابة المتيـ المطمكب بمذكرة حضكر في الحاؿ, أما المتيـ المطمكب بمذكرة إحضار 
( 107/2ساعة مف تاريخ القبض عميو، بمقتضى المادة ) 24فعمى ككيؿ النيابة أف يستجكبو خبلؿ 

 .3( أصكؿ ـ.ج.ا 112/1، كالمادة )2ـ ( ج.ج.131،  تقابميا )1إ.ج.ؼ

 األمر بالقبض كاإلحضار: :الفقرة الثانية
ىك دعكة المتيـ لممثكؿ ك/أك الحضكر أماـ سمطة التحقيؽ كىك إجراء  بالقبض كاإلحضاراألمر 

نما يجبر  ينطكم عمى القير كاإلجبار, بمعنى أف تنفيذ ىذا األمر غير متركؾ إلى مشيئة المتيـ, كا 
تضمف ىذا األمر القبض عمى المتيـ كلكنو ال يتضمف أمرا بحبسو, كالقبض سمب لمحرية عميو، كي

 . 4ساعة  24قصير المدة, إذا ال يجاكز أكثر مف 

أعطى القانكف الفمسطيني لمأمكر الضبط القضائي حؽ القبض بدكف مذكرة إف تكافرت الشركط 
لمأمكر الضبط القضائي ضي بأنو " ( مف قانكف إ.ج.ؼ  كالتي تق30المنصكص عمييا في المادة )

حالة  -1 :أف يقبض ببل مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى أتيامو في األحكاؿ التالية
إذا   -2التمبس في الجنايات، أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة اشير. 

ف مكقكفا بكجو مشركع كفر أك عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو أك كا
إذا ارتكب جرما أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة، كرفض إعطاء  -3 حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ.

 .5اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف " 

                                                           
ٌستجوبوكٌلالنٌابةالمتهمالمطلوببمذكرةحضورفًالحال،أماالمتهمالمطلوب"انه.ج.ؾعلى(منقانونإ127/2تنصالمادة)-1

."بمذكرةإحضار،فعلىوكٌلالنٌابةأنٌستجوبهخاللأربعوعشرٌنساعةمنتارٌخالقبضعلٌه

2
فًقبوضعلٌه،وإذاتعذرذلكٌودعٌجبعلىقاضًالتحقٌقأنٌستجوبفوراالمتهمالم"(ج.ج.معلىانه131وتنصالمادة)-

السجنإلىحٌناستجوابهوٌجبأالتزٌدمدةإٌداعهعلىأربعوعشرٌنساعةفإذامضتهذهالمدةوجبعلىمأمورالسجنتسلٌمهإلى

لجزئًأورئٌسالمحكمةأوالنٌابةالعامة،وعلٌهاأننطلبفىالحالإلىقاضًالتحقٌقاستجوابهوعنداالقتضاءتطلبذلكإلىالقاضًا

 ".أيقاضًأخرٌعٌنهرئٌسالمحكمةوإالأمرتبإخالءسبٌله
3
 علٌه المشتكى أما حضور رةكبمذ المطلوب علٌه المشتكى الالح فً العام المدعً ٌستجوب"(أصولم.ج.اعلىانه112/1وتنصالمادة)-

 مأمور ٌسوق ساعة وعشرٌناألربع انقضاء حال .2 .النظارة فً وضعه من ةساع وعشرٌن أربع خالل فٌستجوبه إحضار رةكبمذ جلبالذي

 ".مالستجوابهالعا المدعى إلى علٌه المشتكى نفسه تلقاء من النظارة

4
 .696،ص1988محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،،دارالنهضةالعربٌة،الطبعةالثانٌة،القاهرة،-
5
الٌجوزالقبض(منالقانوناألساسًالفلسطٌنًوالتًتقضًبأنه"11انهذهالمادةتخالؾمبدءاًدستورٌاًسندهالمادة)وأننانرىب-

".حٌثجاءالنصعلىاألمرحدأوتفتٌشهأوحبسهأوتقٌٌدحرٌتهبأيقٌدأومنعهمنالتنقلإالبأمرقضائًوفقاإلحكامالقانونأعلى
المادةمنالقانوناالساسًالفلسطٌنًواضحاًومطلقاًولمٌتضمنأياستثناءاتمماٌقتضًوجوبالطعنبدستورٌةالقضائًفًه ذه

 (منقانونإ.ج.ؾ.32المادةرقم)
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ة تحقيؽ ال كالقبض يسبؽ التكقيؼ في الغالب عمى أف ىذا ال يعني أف النيابة العامة بكصفيا جي
تمتمؾ حؽ القبض, فيي تممؾ أتخاذ ىذا اإلجراء عمى اليقيف، ال ألنيا فقط  تعتبر مف قبؿ أعضاء 
السمطة القضائية كمسئكلة عف مأمكرم الضبط القضائي. بؿ إستنادان لقاعدة مسمـ بيا كىي أف مف 

يابة العامة إصدار كما يجكز  لمأمكر الضبط القضائي أف يطمب مف الن. 1يممؾ األكثر يممؾ األقؿ
أمر بالقبض عمى شخص إذا كجدت دالئؿ كافية عمى اتيامو بإرتكاب جناية أك جنحة تزيد عقكبتيا 

يجب عمى مأمكر الضبط ك  ( مف ذات القانكف، 31/2عمى الحبس ستة أشير كذلؾ بمقتضى المادة )
و يرسمو خبلؿ أربع القضائي أف يسمع فكران أقكاؿ المقبكض عميو فإذا لـ يأت بمبرر إطبلؽ سراح

( إ.ج.ؼ، كعميو فإف مأمكر الضبط القضائي 34، المادة )كعشريف ساعة إلى ككيؿ النيابة المختص
ساعة ينتقؿ بعدىا الحؽ في تمديد القبض لمنيابة العامة المادة  24يجكز لو القبض عمى المتيـ لمدة 

ساعة فقط كال  48المتيـ إال لمدة ( مف ذات القانكف.كبذلؾ فإف النيابة العامة ال تممؾ تكقيؼ 108)
 يمكنيا تمديد تكقيؼ المتيـ إال بقرار مف المحكمة المختصة.

كلممزيد مف التكضيح سنتناكؿ الحديث عف الصمة بيف األمر باإلحضار كاالستجكاب )اكال(، كحقكؽ 
 :المقبكض عميو ) ثانيا( عمى التكالي

 اب:اكال: الصمة بيف األمر بالقبض كاإلحضار كاالستجك 

يستيدؼ القبض كاإلحضار عادة استجكاب المتيـ, كعمى ككيؿ النيابة استجكاب المتيـ المجمكب 
( إ.ج.ؼ تقابميا المادة 156/2ساعة مف تاريخ القبض عميو, المادة ) 24بمذكرة إحضار خبلؿ 

يجكز لككيؿ  ( إ.ج.ؼ عمى انو "108( ج.ج.ـ كتنص المادة )131( أصكؿ ـ.ج.ا كالمادة )112/2)
لنيابة تكقيؼ المتيـ بعد استجكابو لمدة ثماف كأربعيف ساعة كيراعى تمديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة ا

 ". طبقا لمقانكف

لـ يبيف المشرع الفمسطيني كعمى غرار المشرع األردني األحكاـ التفصيمية لتنفيذ األمر بالقبض 
ؾ بخبلؼ المشرع المصرم الذم كاإلحضار خارج األختصاص المكاني لككيؿ النيابة الذم أصدره، كذل

 ( ج.ج.ـ.133( ك )132بيف ذلؾ بشكؿ تفصيمي في المكاد )

 

                                                           
1
.66كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجالسابق،ص-
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 .ثانيا: حقكؽ المقبكض عميو

نظران لخطكرة ىذا اإلجراء فقد أحاطو المشرع الفمسطيني بحماية دستكرية حيث أقر مبدأ دستكرم بأنو ال 
قيد أك منعو مف التنقؿ إال بأمر يجكز القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم 

بعدة ضمانات  –مكضكع الدراسة  -, ككذلؾ أحاطتو القكانيف اإلجرائية 1قضائي كفقان ألحكاـ القانكف
. كالتي تقابميا 2( إ.ج.ؼ 96مف أىميا إببلغ المقبكض عميو بالتيمة المنسكبة إليو بمقتضى المادة )

 .3يا في القانكف االجرائي االردني( مف قانكف ج.ج.ـ كال مثيؿ  ل139نص المادة )

 الفقرة الثالثة:  الحبس االحتياطي: 
يعتبر الحبس االحتياطي مف أخطر اإلجراءات التي تسيطر عمييا النيابة العامة في مكاجية المتيـ، 
كتكمف خطكرة ىذا اإلجراء في صعكبة التكفيؽ بيف المصالح المتضاربة كالتي تنشأ عف تنفيذ ىذا 

 اإلجراء.

بأنو سمب حرية المتيـ مدة مف الزمف تحددىا مقتضيات التحقيؽ كمصمحتو  الحبس االحتياطيعرؼ كي
 .4كفؽ ضكابط قررىا القانكف

( أ.ج.ؼ 115( ك )108نجد أف القانكف اإلجرائي الفمسطيني قد استخدـ تعبير التكقيؼ في المكاد )
( ج.ج.ـ كما 142ياطي في المادة )كما بعدىا. كاستخدـ  القانكف المصرم أيضا تعبير الحبس االحت

  .( كما بعدىا114( ك )111بعدىا، غير أف القانكف األردني يستخدـ تعبير التكقيؼ كذلؾ في المادة )

كفي تقديرنا بأف استخداـ لفظ التكقيؼ أكثر تكفيقا مف استخداـ التعابير األخرل كالحجز أك الحبس 
د الحرية بناء  عمى حكـ بالحبس، في حيف أف االحتياطي كذلؾ ألف الحبس ىك جزاء جنائي يقي

                                                           
1
.منالقانوناألساسًالفلسطٌن11/2ًالمادة-
ٌجبعلىوكٌلالنٌابةعندحضورالمتهمألولمرةإلىالتحقٌقأنٌثبتمنهوٌته.ج.ؾعلىانه"(منقانونإ96وتنصالمادة)-2

ٌجوزواسمهوعنوانهومهنتهوٌستجوبهبالتهمةالمنسوبةإلٌهوٌطالبهباإلجابةعلٌها،وٌخطرهأنمنحقهاالستعانةبمحام،وانكلماٌقول

 ."ٌجبإثباتأقوالالمتهمفًمحضراالستجواب-2رضالبٌنةعندمحاكمته.تقدٌمهكدلٌلضدهفًمع

3
هنالكاتفاقدستوريوقانونًوفقهًعلىعدمجوازتعذٌبالمقبوضعلٌهبايشكلمناالشكال"فالٌجوزضربهأواهانتهبقولأو-

جوزحرمانهمنالطعاموالشراب"ونصتؼالبٌةالدساتٌرعلىهذافعلوالٌجوزتهدٌدهوالٌجوزوضعقٌودفًٌدٌهأوقدمٌهوالٌ
ٌكفلهالدستور،لذلكلمتكررالنصعلٌهفًقوانٌن منٌعا حقا الحقباعتباره الحق.ونأتقوانٌناإلجراءاتالجنائٌةعنالنصعلىهذا

القبضالقضائً"دراسةمقارنة"جامعةناٌؾالعربٌةاإلجراءاتالجنائٌة.انظر:ٌاسرحسنكلتري:حقوقاالنسانفًمواجهةسلطات

.164،ص2227للعلوماألمنٌة،الطبعةاالولى،الرٌاض،
4
سنة توجد ال والقانونٌة، القضائٌة للدراسات الكوٌت معهد والقانون، الشرٌعة الحبسفً عقوبة بعنوان بحث الروٌشد. أمٌنة مصعب

 .5نشر،ص.
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التكقيؼ ىك إجراء يقيد حرية المتيـ أثناء التحقيؽ االبتدائي مف قبؿ سمطة التحقيؽ أك القاضي كقبؿ 
 صدر حكـ في الدعكل.  

المشرع الفمسطيني أحكاـ ىذا اإلجراء. في الفصؿ السابع مف الباب الثالث مف الكتاب األكؿ في كنظـ 
(. تحت عنكاف التكقيؼ كالحبس االحتياطي، كقد 129( إلى المادة )115.ؼ في المكاد )قانكف أ.ج

 نظـ القانكف اإلجرائي الفمسطيني شركط الحبس االحتياطي )اكال( كضمانات الحبس االحتياطي 

   :)ثانيا( كالمدة المقررة لمتكقيؼ )ثالثا( كفقا لما يمي

 ي:شركط صحة التكفيؽ أك الحبس االحتياط :اكال
نظرا لخطكرة إجراء التكفيؽ أك الحبس االحتياطي كلمنع التعسؼ في اتخاذ ىذا اإلجراء في مكاجية 
المتيـ مف النيابة العامة  فقد استمـز المشرع شركط عديدة البد مف تكافرىا عند اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء 

كمف حيث المتيـ الذم  (.1كتتمثؿ ىذه الشركط في: السمطة التي يجكز ليا إصدار األمربالتكقيؼ )
 (.3(، ككجكب استجكاب المتيـ قبؿ إصدار األمر بتكقيفو )2يجكز تكقيفو )

 السمطة المختصة بإصدار مذكرة التكقيؼ كالحبس االحتياطي:  -1

أف التكقيؼ مف اإلجراءات االستثنائية التي تمس حقكؽ كحريات اإلنساف بدكف حكـ قضائي، كلذلؾ 
  1دكد،  كأف تقتصر عمى األمر بو إلى سمطة التحقيؽ. يجب أف يككف في أضيؽ الح

 الجرائـ التي يجكز فييا التكقيؼ:

( الحاالت التي يجكز فييا لمسئكؿ المركز األمني التحفظ عمى 117يبيف قانكف أ.ج.ؼ في المادة )
  :ساعة شريطة أف يتبيف  أف المقبكض عمية 24المقبكض عميو  لمدة  

 ر أك حاكؿ الفرار مف المكاف المكقكؼ فيو..  انو  ارتكب جناية كف أ

 انو ارتكب جنحة كليس لو محؿ إقامة معركؼ أك ثابت في فمسطيف.  . ب

 

                                                           
1
.14وسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة.المرجعالسابق،ص.محمدعلًسالمعٌاد:ال
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، كعميو ال 1كألزمت ىذه المادة  في فقرتيا الثانية مسؤكؿ المركز األمني اببلغ النيابة العامة فكران 
بس االحتياطي، كلقد عرضنا       تندرج المخالفات ضمف الجرائـ التي يجكز فييا التكقيؼ أكالح

الحاالت التي يجكز فييا القبض في مطمب سابؽ، كعميو فإف المشرع متى أجاز القبض في الجرائـ 
 فقد أجاز فييا التكقيؼ كالحبس االحتياطي. 

كقد جاءت نصكص القكانيف اإلجرائية المقارنة أكثر صرامة ككضكحان بالنص عمى الجرائـ التي يجكز 
( 111( ج.ج.ـ كالمادة )134قيؼ كالحبس االحتياطي مف القانكف الفمسطيني في المادة )فييا التك 

 .أصكؿ أردني

كلمنيابة العامة عندما تجرم التحقيؽ  أف تأمر بحبس المتيـ احتياطيان ما دامت قد تكافرت لو شركطو 
 .2كبعد استنفاذ مدة النيابة يككف التمديد عف طريؽ القاضي الجزائي

(  114/2( ج.ج.ـ كالمادة )143( ك )142( إ.ج.ؼ، كالمادة )120( ك)119ى المكاد )كذلؾ بمقتض
أصكؿ أردني، كال يجكز لمعاكف أك مساعد النيابة إصدار األمر بالحبس االحتياطي أك أحد التدابير، 

 .3كال يجكز ندبو إلصدار ذلؾ األمر

 :المتيـ الذم يجكز تكقيفة -2

أف تككف الجريمة جسيمة كأف تكجد مبررات إلصدارىا، بؿ البد  ال يكفي في إصدار مذكرة التكقيؼ
فكؽ ذلؾ أف تتكفر بعض الدالئؿ كالقرائف عمى أف الصادر بحقو االمر بالتكقيفاك الحبس االحتياطي 

 .4ىك فاعؿ الجريمة

كمف ىنا جاء النص عمى كجكب ذكر الجريمة المتيـ بيا، كمادة اإلتياـ ضمف مشتمبلت مذكرة  
( أصكؿ 116( ج.ج.ـ ، ك المادة )127( إ.ج.ؼ، كالمادة )110كذلؾ بمقتضى المكاد )التكقيؼ 
 ـ.ج.ا. 

 
                                                           

1
الٌجوزانتزٌدمدةالتحفظفًجمٌعاألحوالعلىأربعوعشرٌنفًفقرتهاالثانٌةعلىانه"(منإ.ج.ؾ،117وتقضًالمادة)-

."ساعةوٌتمإبالغالنٌابةالعامةبذلكفورا

2
.52وس:التحقٌقالجنائًوالتوقٌؾواألدلةالجنائٌة،المرجعالسابق،ص.أحمدسبونًأبوالر
3
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4
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 كجكب استجكاب المتيـ قبؿ األمر بتكقيفو أك حبسو االحتياطي: -3

ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى ككيؿ النيابة الذم يأمر بتكقيفو  24يجب أف يتـ االستجكاب خبلؿ 
( أصكؿ ـ.ج.أ. كاالستجكاب مف 114( إ.ج.ؼ كالمادة )105كجب المادة )أك إطبلؽ سراحو كذلؾ بم

اإلجراءات الجكىرية التي قررىا المشرع التي تسبؽ  قرار النيابة بالحبس، كتعتبر ىذه الشركط مف أىـ 
الضمانات التي قررتيا القكانيف اإلجرائية_ مكضكع الدراسة_ لممتيـ ككؿ مخالفة ليذه الشركط 

 تب عمييا البطبلف.كالضمانات يتر 

 :ثانيا: ضمانات التكقيؼ اكالحبس االحتياطي
يعتبر التكقيؼ اك الحبس االحتياطي إجراءن استثنائيان عمى قرينة البراءة كلمنع تعسؼ النيابة العامة في 
تقرير إجراء التكقيؼ أك الحبس االحتياطي فقد أحاطتو القكانيف اإلجرائية_ مكضكع الدراسة_ بعدة 

لؾ محاكلة منيا لمتخفيؼ مف حدة ىذا اإلجراء كانعكاساتو األجتماعية كاألسرية كالنفسية ضمانات كذ
(، كجكد دالئؿ كافيو عمى 1كاألقتصادية عمى المتيـ، كتتمثؿ ىذه الضمانات ببمكغ المتيـ سنان معينان )

ببلغ المتيـ المكقكؼ أك المحبكس احتياطيان ب2إتيامو بالجريمة المنسكبة إلية ) (، 3أمر التكقيؼ )(، كا 
(، كفقان 5(، كأف ال ينفذ أمر الحبس االحتياطي كالتكقيؼ كما تنفذ العقكبة )4كتسبيب أمر التكقيؼ )

 :لما يمي

 بمكغ المتيـ سنا معينا:  -1

ال يجكز تكقيؼ الحدث احتياطيان مف منطمؽ انو ال يعاقب بسبب أنعداـ اىميتو خاصة إذا لـ يكمؿ سف 
 .1ه، كلكف تفرض عميو تدابير الحماية الثانية عشرة مف عمر 

 كجكد دالئؿ كافية عمى اتيامو بالجريمة المنسكبة إلية: -2

مف الشركط البلـز تكافرىا لصحة أمر التكقيؼ أك الحبس االحتياطي أف تككف ىناؾ دالئؿ كافية عمى 
ة المكضكع إذ ارتكاب الجريمة، كتقدير كفاية الدالئؿ أمر متركؾ لسمطة التحقيؽ تحت رقابة محكم

                                                           
 .1968لسنةاألردنً(منقانوناالحداث21وذلكوفقاالحكامالمادة)-1
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يمكف ليذه األخيرة أف تعتبر الحبس االحتياطي قد كقع باطبلن إلنتفاء الدالئؿ أك لعدـ كفايتيا كتبطؿ 
 .1بالتالي كؿ دليؿ مستمد منو فضبلن عف كجكب اإلفراج فكران عف المتيـ 

 ( أصكؿ ـ.ج. ا  كقد114( ج.ج.ـ كالمادة )134( إ.ج.ؼ كالمادة )110كذلؾ بمقتضى المكاد )
 جاءت نصكص القانكف المصرم  كاألردني أكثر كضكحان مف القانكف الفمسطيني.

 ابالغ المتيـ المكقكؼ أك المحبكس احتياطيان بأمر التكقيؼ: -3

كنعتقد بأىمية ىذا الشرط لحماية  حقكؽ المتيـ ككضمانة لحؽ الدفاع،  حيث يتكجب عمى القائـ 
المقبكض عمية كيطمعو عمييا كذلؾ بمكجب المادة بتنفيذ مذكرة التكقيؼ تبميغ مضمكنيا لمشخص 

التي تفكقت عمى النص -(ج.ج.ـ 139( في فقرتيا األكلى مف قانكف إ.ج.ؼ كتقابميا المادة )112)
 ( أصكؿ أردني.117الفمسطيني بإعطائيا المتيـ الحؽ باإلتصاؿ بمف يرل إببلغو بما كقع،  كالمادة )

   :تسبيب أمر التكقيؼ   -4

التمييز األردنية بأنو يجب أف تككف ىناؾ أسباب  تستكجب تكقيؼ المشتكى عمية حتى  قضت محكمة
( مف قانكف إ.ج.ؼ  109، كنقترح أف يقـك المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة )2يصح األمر بإجرائو

 "تكقع مذكرات الحضكر ك اإلحضار كالتكقيؼ مف الجية المختصة قانكنا بذلؾ كتختـ بخاتميا :لتصبح
 اسـ المتيـ المطمكب احضارة كاألسباب التي بني عمييا.  -الرسمي كتشمؿ ما يمي:أ 

عنكانو كامبل كمدة التكقيؼ إف   -الجريمة المتيـ بيا كمادة االتياـ كاألسباب التي بني عمييا.ج-ب
 كجدت."      

 أف ال ينفذ أمر التكقيؼ أك الحبس اإلحتياطي كما تنفذ العقكبة:  -5

مر قضائي بتكقيؼ المتيـ أك حبسو احتياطيا يرسؿ إلى مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ عند صدكر أ
( ج.ج.ـ،  105( إ.ج.ؼ، كالمادة )125)السجكف( كفقان ألحكاـ القكانيف اإلجرائية بيذا الخصكص )

                                                           
- 
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كلحماية النزالء المكقكفيف الذيف تصدر ضدىـ  أحكاـ مف المحاكـ المختصة، يتـ تصنيؼ النزالء مف 
 .1داخؿ المراكز كيكزعكف في أقساـ منفصمة بالقدر الذم تسمح بو ظركؼ كؿ مركز كؿ جنس

 :ثالثا: المدة المقررة لمتكقيؼ
ألف التكقيؼ ىك إجراء مؤقت بحكـ طبيعتو، فبل بد كأف ينتيي بانتياء مبرراتو كبزكاؿ الضركرات التي 

ضكع الدراسة_ حدكدان قصكل  ، كلقد كضعت القكانيف اإلجرائية_ مك 2دعت إلى اتخاذ ىذا اإلجراء
ال كاف تحت طائمة البطبلف كسنتحدث عف فترة التكقيؼ مف قبؿ النيابة  لمتكقيؼ ال يجكز تجاكزىا، كا 

(، كمف ثـ الحديث عف خصـ مدة التكقيؼ مف مدة العقكبة المحكـك 2(، محكمة المكضكع )1العامة )
  :(، كفقان لبلتي3بيا )

 النيابة العامة:  -1

انيف االجرائية المقارنة الحد األقصى لمدة التكقيؼ في مذكرة التكقيؼ الصادرة مف النيابة حددت القك 
( إ.ج.ؼ كالتي تنص عمى أنو " يجكز لككيؿ النيابة تكقيؼ 108العامة، كذلؾ بمكجب المكاد )

المتيـ بعد استجكابو لمدة ثماف كأربعيف ساعة كيراعى تمديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقان 
 يجكز عميو المشتكى استجكاب بعد ا كالتي تقضي بانو ".ج.( اصكؿ ـ114. كالمادة )3انكف"لمق

 المسند الفعؿ كاف إذا يكمنا عشر تتجاكز خمسة ال لمدة تكقيؼ مذكرة بحقو يصدر أف العاـ لممدعي
 تربطو تيال الدالئؿ كتكافرت مؤقتة بعقكبة جنائية سنتيف أك عمى تزيد لمدة بالحبس عميو معاقبان  إليو

 يتجاكز ال أف عمى ذلؾ التحقيؽ اقتضت مصمحة كمما المدة ىذه تجديد لو كيجكز إليو المسند بالفعؿ
( ج.ج.ـ ك التي تقضي بانو " 201الجنح "، كالمادة ) في كشيريف الجنايات في أشير ستة التمديد

ربعة أياـ التالية لمقبض األمر بالحبس الصادر مف النيابة العامة ال يككف نافذ المفعكؿ إال لمدة األ
عمى المتيـ، أك تسميمو لمنيابة العامة إذا كاف مقبكضا عميو مف قبؿ، كال يجكز تنفيذ أكامر الضبط 
كاإلحضار كأكامر الحبس الصادرة مف النيابة العامة لمدة أخرل"، كىنا تفكؽ المشرع الفمسطيني عمى 

ساعة فقط الغير كىذا  48كقيؼ المتيـ بمدة نظيريو المصرم كاالردني حيث قيد سمطة النيابة في ت

                                                           
1
.28/5/1998بشأنمراكزاالصالحوالتأهٌل"السجون"الفلسطٌنً،ؼزة،1998(لعام6قانونرقم)-

2
.378محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-

 ال لمدة توقٌؾ مذكرة بحقه صدرت ان للنٌابةالعامة ٌجوز المتهم استجواب بعد-1:"نصهذهالمادةلتصبحكماٌلًلونقترحتعدٌ-3

 تربطه التً الدالئل وتوافرت بعقوبةجنائٌة أو سنتٌن على تزٌد لمدة بالحبس علٌه معاقبا الٌه المسند الفعل اذاكان ثمانٌةواربعونساعةتتجاوز

إذاظهرسبباًوجٌهاًٌستدعًذلك".لتوقٌؾا رةكمذ ستردادا التحقٌق إجراءات اثناء قررت ان للنٌابةالعامة-2 الٌه المسند بالفعل
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تقييد محمكد لمصمحة المتيـ كيحميو مف تعسؼ النيابة في اطالة مدة التكقيؼ، كمف الجدير ذكره 
بأف المشرع الفمسطيني لـ يحدد الجرائـ التي يجكز التكقيؼ بشأنيا لدل النيابة العامة كجاءت سمطة 

مكضكع  –قيد أكشرط كذلؾ بخبلؼ القكانيف االجرائية النيابة العامة بيذا الخصكص مطمقة ببل 
، كعميو فاننا نقترح عمى المشرع الفمسطيني تحديد الجرائـ التي يجكز التكقيؼ عمييا لدل -الدراسة 

النيابة العامة، مما سيؤدم الى سرعة إنياء ممفات الجرائـ التي ال يسمح لمنيابة تكقيؼ مرتكبييا 
 .ت التحقيؽكبالتالي السرعة في اجراءا

 :محكمة المكضكع - 2

لقاضي الصمح بعد سماع أقكاؿ ممثؿ النيابة كالمقبكض عميو أف يفرج عنو، أك يكقفو لمدة ال تزيد 
عمى خمسة عشر يكمان، كما يجكز لو تجديد تكقيفو مددان أخرل ال تزيد في مجمكعيا عمى خمسة 

ا ذكر أعبله، إال إذا قدـ طمب لتكقيفو كأربعكف يكمان، كال يجكز أف يكقؼ أم شخص مدة تزيد عمى م
مف النائب العاـ أك احد مساعديو لدل  محكمة البداية، كفي ىذه الحالة ال يجكز أف تزيد مدة 
التكقيؼ عمى خمسة كأربعيف يكما، كعمى النيابة العامة عرض المتيـ قبؿ إنتياء مدة الثبلثة اشير 

كمة المختصة بمحاكمتو لتمديد تكقيفو مددان أخرل حتى المشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف عمى المح
 انتياء المحاكمة.

ال  كال يجكز بأم حاؿ أف تزيد مدد التكقيؼ المشار إلييا في الفقرات الثبلث أعبله عمى ستة اشير كا 
يفرج فكران عف التيـ ما لـ تتـ إحالتو إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو، كماال يجكز أف يستمر تكقيؼ 

، 1يـ المقبكض عميو في جميع األحكاؿ أكثر مف مدة العقكبة المقررة لمجريمة المكقكؼ بسببياالمت
كمف الجدير ذكره بأنو ال يجكز إصدار أمر بتمديد تكقيؼ أم متيـ في غيابو، إال إذا اقتنع القاضي 

 .2بينات طبية أنو يتعذر إحضاره أمامو، بسبب مرضو  باالستناد إلى

 

                                                           
1
(إ.ج.ؾ.122نصالمادة)-
(منقانونإ.ج.ؾ"انالٌتمتمدٌدتوقٌؾأيمتهمف121ًوهذاماافصحتعنهإرادةالمشرعوفقصرٌحنصالمادة)-2

باإلستنادإلىبٌناتطبٌةانهٌتعذرتنعالقاضًإذااقاالستثناءمنهذااالصلاجازتمدٌدالتوقٌؾظلؼٌابهوفًؼفلةمنه،فًحٌن

مرضه بسبب أمامه اإل،إحضاره ٌجوزوهذا وال الحصر سبٌل على جاء نفسٌره".ستثناء فً رقمنقض جزاء فلسطٌنً التوسع ،

48/2225 التارٌخ ا،4/3/2226، رام فً النقضالمنعقدة محكمة عن الصادرة القانونٌة والمبادئ القضائٌة الدعاويألحكام هللافً

 ،ص.2227لطبعةاألولى،ا،:اعدادوترتٌبراسماحمدألبدوي14/7/2226إلى15/7/5/2224الجزائٌةمن
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 ؼ مف مدة العقكبة المحكـك بيا:خصـ مدة التكقي -3

( مف قانكف إ.ج.ؼ كالتي تقضي بانو "يجب إخبلء سبيؿ 397كيستفاد ىذا الحكـ مف نص المادة )
المحكـك عميو بعقكبة سالبة لمحرية متى قضي في التكقيؼ اإلحتياطي مدة تعادؿ المدة المحكـك بيا 

، كلـ نجد 1( منو 482حة في المادة )عميو."، كذلؾ أسكة بنظيره المصرم كالذم نص عمى ذلؾ صرا
 نصان مماثؿ في القانكف االجرائي االردني.

 االفراج بالكفالة:  :الفرع الثاني
التكقيؼ ليس بعقكبة بؿ ىك إجراء إحترازم يتخذ بحؽ المتيـ إذا تكافرت شركطو كمبرراتو، كبما أف 

د خركجان عمى مبدأ قرينة البراءة التكقيؼ ىك أيضان إجراء استثنائي يسمب حرية مف يكقع عميو  فيع
المفترضة في كؿ فرد حتى تثيت إدانتو بحكـ قضائي، فاف المشرع كما أكجد التكقيؼ أكجد أيضان ما 

-130، كلقد نظـ المشرع الفمسطيني أحكاـ اإلفراج بالكفالة في المكاد )2ىك عكسو كىك إخبلء السبيؿ 
كف إ.ج.ؼ، كقد استخدـ المشرع الفمسطيني تعبير ( في الفصؿ الثامف مف الباب الثالث في قان148

خبلء السبيؿ ىك التعبير  اإلفراج بالكفالة بينما يقابمو في التشريع المصرم تعبير اإلفراج المؤقت، كا 
الذم استخدمو المشرع االردني، كنعتقد باف التعبيريف الفمسطيني كالمصرم جاءا أكثر تكفيقان كتكصيفان 

يما االردني، كسنتاكؿ الحديث عف اإلفراج الجكازم كالكجكبي ) الفقرة االكلى (، لكاقع االجراء مف نظيري
طمبات إعادة النظر في  ضمانانت اإلفراج )الفقرة الثانية (، السمطة المختصة باالفراج )الفقرة الثالثة(،

 -اإلفراج  بالكفالة )الفقرة الرابعة(، كذلؾ كفقان لما يمي:

 كازم كالكجكبي: اإلفراج الج :الفقرة االكلى
اإلفراج بالكفالة في القانكنيف الفمسطيني كالمصرم عمى نكعيف جكازم ككجكبي، بينما في القانكف 

، كرغـ أف القانكف المصرم جاء أكثر كضكحان كصراحةن 3األردني جاء عمى نكع كاحد كىك جكازم فقط 

                                                           
1
تبتدئمدةالعقوبةالمقٌدةللحرٌةمنٌومالقبضعلىالمحكومعلٌهبناءعلىالحكم(منقانزنج.ج.معلىانه"482وتنصالمادة)-

."مراعاةإنقاصهابمقدارمدةالحبساالحتٌاطًومدةالقبضالواجبالتنفٌذمع

2
 .382محمدسعٌدنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
3
.513انظربهذاالخصوص:كاملالسعٌد:شرحقانوناصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجالسابق،ص-
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ال أنو يستفاد ضمنان مف نصكص ، إ1مف القانكف الفمسطيني في النص عمى اإلفراج بالكفالة  الكجكبي
 القانكف الفمسطيني كفقا لما يمي: 

متى انتيى التحقيؽ كرأل ككيؿ النيابة أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف أك أف الدعكل انقضت  -1
بالتقادـ أك بالكفاة أك العفك العاـ أك لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة أك ألنو غير مسؤكؿ 

سبب عاىة في عقمو، تصدر النيابة العامة قراران بحفظ الدعكل لعدـ األىمية  جزئيا لصغر سنو أك ب
 .2كتأمر بإطبلؽ سراح المتيـ إذا كاف مكقكفا

يفرج فكران عف المتيـ ما لـ تتـ إحالتو إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو كال يجكز أف تزيد   -2
 .3مدة تكقيفو عف ستة اشير

اكية لمدة الحد األقصى لمعقكبة المقررة لمجريمة التي عندما تصبح مدة الحبس اإلحتياطي مس -3
 .4مف أجميا حبس المتيـ 

اما االفراج الجكازم فيك االصؿ ، اذ انو ال يكره المحقؽ فيو شيء سكل اعتبار مصمحة التحقيؽ 
.كصفتو التقديرية تقابؿ 5دكف غيرىا ، كتقدير احتماؿ ىرب المتيـ ، كمدل تاثيره في االدلة القائمة 

صفة التقديرية لمحبس االحتياطي، كاإلفراج المؤقت الجكازم تأمر بو سمطة التحقيؽ بناء" عمى ال
 .6طمب المتيـ أك مف تمقاء نفسيا

 :ضمانانت اإلفراج :الفقرة الثانية
 .7األلتزاـ باإلقامة في مكاف ثابت كمعركؼ  -1
أك كفالة شخصية عمى  ،كالكفالة إما أف تككف مالية8تعميؽ األمر باإلفراج عمى تقديـ كفالة  -2

   :النحك االتي

                                                           
بعدمرورثمانٌةأٌامعنالمتهمالمقبوضعلٌهًًاإلفرا. حتماعلىأنهفىموادالجنحلىانه"عمنقانونإ.ج.م(142/2تنصالمادة)-1

الٌتجاوزسنةواحدةولمٌكنعائداوسبققصىللعقوبةقانوناًإقامةمعروؾفىمصروكانالحداألستجوابهإذاكانلهمحلإمنتارٌخ

".الحكمعلٌهبالحبسأكثرمنسنة.

2
(منقانونإ.ج.ؾ.149صالمادة)انظرن-
3
(منقانونإ.ج.ؾ.122/4انظرنصالمادة)-
4
 (منقانونإ.ج.ؾ.122/5انظرنصالمادة)-
5
 ..486رءوؾعبٌد:مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري،لجٌلللطباعة،التوجدسنةنشر،ص-
6
 713،ص1998راءاتالجنائٌة،الطبعةالثالثة،محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلج-
المتهمبالكفالة،إالبعدأنٌعٌنمحاللهفًنالٌجوزاإلفراجع.ج.ؾوالتًتنصعلىانه"منقانونإ(132)وذلكبمقتضىالمادة-7

 ."الجهةالتًٌشملهااختصاصالمحكمة،مالمٌكنمقٌمافٌها

.ج.ؾوالتًتقضًبانه"للمحكمةالتًقدمإلٌهاطلباإلفراجبالكفالة،وبعدسماعأقوالالطرفٌنأناقانون(من138بمقتضىالمادة)-8

إعادةالنظرفًاألمرالسابقالصادرعنها".-3رفضطلباإلفراج.-2باإلفراجبالكفالة.-1تقرر:
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: كتقدر قيمتيا السمطة التي أمرت باإلفراج كليس لمكفالة المالية حد أقصى أك الكفالة المالية - أ
، كىي ضمانان لحضكر المتيـ عند طمبو أك عدـ التيرب مف تنفيذ الحكـ الذم قد يصدر 1أعمى
 . 2ضده
دية، كغالبان ما تككف كفالة عدلية يتـ تنظيميا كىي إما أف تككف كفالة عا :الكفالة الشخصية -ب

، كمف الجدير ذكره بأنو 3لدل كاتب العدؿ بعد التصديؽ عمى مبلءة الكفيؿ مف الغرفة التجارية 
يجكز لمكفيؿ أف يقدـ طمبان إلى المحكمة التي حرر أماميا سند التعيد بإبطاؿ ىذا التعيد كمو أك فيما 

 . 4يختص بو كحده

يجكز لممحكمة إذا تبيف ليا أف حالة المتيـ ال تسمح لو بتقديـ كفالة، أف  :ـمنع سفر المتي -3
تستبدؿ بيا ألتزاـ المتيـ بأف يقدـ نفسو إلى مركز الشرطة، في األكقات التي تحددىا لو في أمر 
اإلفراج، مع مراعاة ظركفو، ككذلؾ أف تطمب منو أختيار مكاف إلقامتو غير المكاف الذم أرتكب فيو 

( ج.ج.ـ، كجاء قانكف اصكؿ ـ.ج.ا 149( إ.ج.ؼ، كالمادة )140و، كذلؾ بمقتضى المادة )جريمت
 خاليان مف ىذا الحكـ.

( مف قانكف إ.ج.ؼ بأنو إذا ثبت مخالفة الشركط المدرجة في سند الكفالة أك 147كتقضي المادة )
 التعيد جاز لممحكمة المختصة:

 ج عنو أك تقرر إعادة تكقيفو.أف تصدر مذكرة إحضار بحؽ الشخص الذم أفر  - أ

 دفع قيمة سند الكفالة أك التعيد إذا لـ يكف قد أكدع.  - ب

 مصادرة التاميف النقدم أك تعديمو أك اإلعفاء منو.  -ج

                                                           
1
منٌجوزللمحكمةأنتسمحبإٌداعتامٌننقديبقٌمةسندالتعهدبدالًه".ج.ؾوالتًتقضًبان(منقانونإ139/2مقتضىالمادة)ب-

."لتنفٌذشروطسندالتعهدطلبكفالء.وٌعتبرهذاالتامٌنضماناً
 (منقانونإ.ج.ؾ.146بمقتضىالمادة)-2

راجعنهبالكفالةأنٌوقعسندتعهدٌجبعلىكلشخصتقرراإلفوالتًتقضًبانه"(منقانونإ.ج.ؾ139/1مقتضىالمادة)ب-3

 ."بالمبلػالذيتراهالمحكمةكافٌا،وانٌوقعهكفالؤهإذاطلبتالمحكمةذلك

ٌجوزللمحكمةعندنظرالطلبالمقدممنالكفٌل:وحٌنئذ..ج.ؾ(منقانونإ142المادة)-4

عادةتوقٌؾالمتهممالمٌقدمكفٌالآخرأوكفالةنقدٌةتقدرهاالمحكمةنتقررإا-2..أنتبطلالكفالةجمٌعهاأوفٌماٌختصبالكفٌلوحده1

(منذاتالقانون.142،بمقتضىالمادة)
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  :السمطة المختصة باالفراج :الفقرة الثالثة
يف القضاة مف أبرز اإلشكاليات القانكنية التي طفت عمى السطح منذ بداية تطبيؽ قانكف إ.ج.ؼ، ب

نطبلقان  48كأعضاء النيابة كالمحاميف تحديد السمطة المختصة بالتخمية فترة التكقيؼ لمدة   ساعة، كا 
القاعدة العامة أف السمطة التي تختص باإلفراج ىي السمطة التي أمرت بالحبس االحتياطي،  مف

امة بتقرير اإلفراج ، فأننا سنتحدث عف أختصاص النيابة الع1طالما أنيا ماتزاؿ تباشر التحقيؽ 
  :بالكفالة )أكالن (، كمحكمة المكضكع  ) ثانيان ( عمى التكالي

  :أختصاص النيابة العامة بتقرير اإلفراج بالكفالة :اكال

تستند النيابة العامة في تبرير كدعـ حقيا في اإلفراج بالكفالة اثناء فترة التكقيؼ لمدة ثماف كأربعيف 
ردة في الفصميف السابع كالثامف مف الباب الثالث مف قانكف ساعة إلى تفسير النصكص الكا

اإلجراءات الجزائية، بشأف التكقيؼ كاإلفراج بالكفالة، كبناءان عميو أصدر النائب العاـ تعميمات إدارية 
، بشأف أستعماؿ نماذج جديدة تطبيقان لقانكف اإلجراءات الجزائية المشار إليو  2001( لسنة 30رقـ )

نمكذج أمر باإلفراج بالكفالة الذم يستخدمو ككيؿ النيابة حينما يفرج عف المتيـ اثناء فترة مرفقان بيا 
، ألف األصؿ أف مف يممؾ الحبس اإلحتياطي أك مد مدتو يممؾ 2التكقيؼ لمدة ثماف كاربعيف ساعة 

لتحقيؽ قد اإلفراج ، ألنو يككف كحده قادران عمى كزف بقاء مبررات الحبس مف زكاليا بشرط أال يككف ا
، كعميو ذىبت النيابة العامة الى أف قرار ككيؿ النيابة بتكقيؼ المتيـ لمدة ثماف 3خرج مف بيف يديو 

كأربعيف ساعة، ال محؿ لئلعتراض عميو أماـ المحكمة، كبالتالي ال محؿ إلستئنافو أماـ القضاء 
نما يخضع لمتظمـ أماـ النائب العاـ أك أحد مساعديو  ازعت المحاكـ النيابة العامة ، كقد ن4أيضا، كا 

صبلحيتيا ىذه كذلؾ باإلفراج عف المتيـ الذم يقكـ ككيؿ النيابة بتكقيفو لمدة ثماف كأربعيف ساعة، 
الصبلحية في إعادة حبس المتيـ بعد اإلفراج عنو مف قبؿ  -المحاكـ  –كتعدتو في إعطاء نفسيا 

تبلؼ في تفسير نفس النصكص التي تستند النيابة خبلؿ المدة المذككرة مستندة في ذلؾ الى اإلخ
 إلييا النيابة في ممارسة صبلحياتيا.

 

                                                           
1
.712،مرجعسابق،ص.1998محمودنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،الطبعةالثالثة،-
2
 12،ص2223النظرفٌها،جامعةبٌرزٌت،معهدالحقوق،اسعدمبارك:قراراتالتوقٌؾواالفراجبالكفالةواعادة-
3
.188رءوؾعبٌد:مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري،المرجعالسابق،ص--
4
 .14اسعدمبارك:قراراتالتوقٌؾواالفراجبالكفالةواعادةالنظرفٌها،مرجعسابق،ص-
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  :إختصاص محكمة المكضكع باإلفراج بالكفالة :ثانيا

إذا لـ يكف المتيـ قد أحيؿ إلى المحاكمة يقدـ طمب اإلفراج عنو بالكفالة إلى القاضي الذم يحؽ لو 
ذا كاف المتيـ قد أ1أف يصدر أمرا بتكقيفو  حيؿ إلى المحاكمة يقدـ طمب اإلفراج بالكفالة إلى ، كا 

، كما يقدـ طمب اإلفراج بالكفالة عف المتيـ بعد إدانتو كالحكـ عميو إلى 2المحكمة المختصة بمحاكمتو
، كتقضي المادة 3المحكمة التي أصدرت الحكـ شريطة أف يككف قد طعف في الحكـ باالستئناؼ

كالتأىيؿ أف يخميا سبيؿ  كقيؼ كمدير مركز اإلصبلح( مف قانكف إ.ج.ؼ عمى مسؤكؿ الت144)
المكقكؼ أك النزيؿ، ما لـ يكف محبكسان أك مكقكفان لسبب آخر.كمف الجدير ذكره بأنو ال يجكز اإلفراج 
بكفالة عف المتيـ الفار الذم صدر قرار غيابي بحقو بعد القبض عمية كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة 

 ( مف ذات القانكف.145)

  :طمبات إعادة النظر في اإلفراج  بالكفالة :ة الرابعةالفقر 
  :لقد اجاز المشرع الفمسطيني الطعف بقرار اإلفراج  بالكفالة عمى النحك االتي

يجكز تقديـ طمب إعادة النظر في األمر الصادر في طمب اإلفراج بالكفالة إلى المحكمة  -1
تغيير في الظركؼ التي أحاطت  التي أصدرت األمر في حالة اكتشاؼ كقائع جديدة أك حدكث

 .(  مف قانكف إ.ج.ؼ134بإصدار األمر، المادة )
يجكز استئناؼ األمر الصادر في طمب اإلفراج بالكفالة مف النيابة العامة أك المكقكؼ أك  -2

 ( مف قانكف إ.ج.ؼ.135المداف، بطمب يقدـ إلى المحكمة المختصة بنظر االستئناؼ، المادة )
مب الى رئيس المحكمة العميا، إلعادة النظر في أم أمر صدر بشاف اجاز المشرع تقديـ ط -3

 .4( مف ذات القانكف 136اإلفراج بالكفالة كذلؾ بمقتضى المادة )
كبعد تناكلنا لئلجراءات التي تختص بيا النيابة العامة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، كالتي تعكس مدل 

 ك العقاب كلممكازنة بيف حؽ الدكلة في في ىذه المرحمة، سيطرة النيابة العامة عمى الدعكل العمكمية 
كالحريات كلمنع االفتئات عمى العباد فقد أحاط المشرع الفمسطيني ىذه المرحمة بضمانات كفقان  الحقكؽ
 :لما يمي

                                                           
1
 إ.ج.ؾ.(منقانون131نصالمادة)-
2
 (منقانونإ.ج.ؾ.131نصالمادة)-
3
(منقانونإ.ج.ؾ.133نصالمادة)-
4
ومنهناجعلالمشرعالفلسطٌنًمنرئٌسالمحكمةالعلٌاالمرجعالنهائًفًاتخاذالقراربشاناالفراجبالكفالة،وبالتالًاصبحالطعن-

ا،والقرارالصادرعنهفًطلباعادةالنظرٌعتبرقرارانهائٌاوؼٌرخاضعللطعنأوبطرٌقاالستئناؾخاضعالرقابةرئٌسالمحكمةالعلٌ
التظلمأماماٌةجهاتاخرى،.ومنالجدٌرذكرهانهلٌسبالضرورةانٌمرطلباعادةالنظرفًجمٌعالمراحلمابٌنالجهةالتًاصدرت

ٌجوزوفًأ االستئناؾوانما للمزٌدالقرارالمطعونفٌهومحكمة العلٌا. رئٌسالمحكمة أمام النظرمباشرة بطلباعادة التوجه يمرحلة

.18-16انظر:اسعدمبارك:قراراتالتوقٌؾواالفراجبالكفالةواعادةالنظرفٌها،مرجعسابق،ص
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 :المبحث الثاني: جمع النيابة العامة لسمطتي االتياـ كالتحقيؽ
بيف سمطتي األتياـ كالتحقيؽ كذلؾ كفقان ألحكاـ قانكف  تجمع النيابة العامة في فمسطيف بكمتا يدييا

إ.ج.ؼ كالذم يتكج النيابة العامة عمى عرش الدعكل العمكمية كخاصة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي 
مما يحـر المتيـ مف أىـ ضمانات  -كيصدؽ فييا قكؿ الشاعر أنت الخصـ كالحكـ–كبدكف منازع 

شكؿ كاضح كعمني عمى إجراءات التصرؼ في التحقيؽ " المطمب التحقيؽ " المطمب األكؿ" كينعكس ب
 الثاني" المذاف سنتناكليما عمى التكالي:

 المطمب األكؿ: ضمانات التحقيؽ االبتدائي:
لخطكرة إجراءات التحقيؽ االبتدائي إلنطكائيا في غالبيا عمى المساس بحقكؽ المتيـ كما في 

التفتيش  إلى المساس بحقكؽ أناس آخريف كما في إجراءات اإلستجكاب كالتكقيؼ، كقد يتعداىا أحيانان 
سماع الشيكد, فقد حرص المشرع عمى أف يحيط إجراءات التحقيؽ بضمانات متعددة ليكفؿ بذلؾ ك 

نزاىة التحقيؽ قدر اإلمكاف كعدـ العبث بالحقكؽ كالحريات الفردية ، كألىمية ىذه الضمانات فقد 
انات الخاصة لكؿ إجراء عمى حدا كسنكمؿ في ىذا المبحث تطرقنا في المبحث األكؿ لبحث الضم

كالضمانات المتعمقة بشخص المحقؽ ) الفرع الثاني(، ) الفرع االكؿ (،  البحث عف الضمانات العامة
  :كذلؾ عمى التكالي

 :الفرع األكؿ: الضمانات العامة لمتحقيؽ االبتدائي
ة عف االستبداد كاإلفتئات عمى حقكؽ المتيـ لمتحقيؽ ضمانات عامة تيدؼ إلى غؿ يد النيابة العام

كالتي تتمثؿ في السمطة المختصة في التحقيؽ االبتدائي )الفقرة األكلى(، عبلنية التحقيؽ ، كحرياتو
بالنسبة لمخصكـ  )الفقرة الثانية(، تدكيف التحقيؽ )الفقرة الثالثة(، سرعة التحقيؽ )الفقرة الرابعة(، سرية 

  :مسة(، كضمانات الحرية الفردية كحقكؽ الدفاع ) الفقرة السادسة(، عمى التكاليالتحقيؽ ) الفقرة الخا

 :السمطة المختصة بالتحقيؽ :الفقرة االكلى
إف مف أىـ ضمانات التحقيؽ االبتدائي ىك أف تختص بو جية تتمتع بالكفاءة كاالستقبلؿ كحسف 

حة الدكلة في العقاب كمصمحة المتيـ التقدير مما يمكنيا مف حسف مباشرة التحقيؽ كالتكفيؽ بيف مصم
في حماية حقكقو كحرياتو, كيقتضي ىذا بحث فيما إذا كاف مف األفضؿ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ 
كالتحقيؽ أم أف يعيد باالتياـ إلى النيابة العامة كبالتحقيؽ إلى قاضي التحقيؽ، أك الجمع بيف سمطتي 

كلـ تسر التشريعات المختمفة في ىذا الشأف عمى نسؽ العامة، االتياـ كالتحقيؽ "أم كبلىما  بيد النيابة 
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كاحد  فبعض التشريعات أخذت بنظاـ الجمع بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ )أكالن( فيما أخذت تشريعات 
 أخرل بنظاـ الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ ) ثانيان ( كذلؾ عمى التكالي: 

 حقيؽ: الجمع بيف سمطتي االتياـ كالت  :اكال

 -مكضكع الدراسة  -أخذت بمبدأ الجمع بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ القكانيف اإلجرائية المقارنة  
فالقانكف اإلجرائي الفمسطيني يأخذ بنظاـ الجمع بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ في يد كاحدة ىي يد 

شرعاف األردني كالمصرم، النيابة العامة، كىك ال يعترؼ  بنظاـ قاضي التحقيؽ، كىذا ما أخذ بو الم
الفقو يؤيد ىذا النظاـ كنسكؽ في بياف ذلؾ األسانيد ك المبررات لمجمع بيف سمطتي  مف كىناؾ جانب

 :اإلتياـ كالتحقيؽ كفقان لما يمي

 مبررات األخذ بنظاـ الجمع  بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ: 

 السرعة في اإلجراءات: -1

اإلجراءات الجزائية نحك السرعة تدعك إلى مباشرة النيابة العامة إف الحاجة العممية ككجكب أف تتجو 
لمتحقيؽ، ك في تخكيمو لقاضي التحقيؽ تعطيؿ لو كىك ما حدا بالمشرع المصرم إلى العدكؿ عف نظاـ 

 353الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ كجمعيما في يد النيابة العامة بمكجب مرسكـ قانكف رقـ 
 . 1 1952لسنة 

كيرل بعض الفقو بأف الجمع بيف السمطتيف ال يؤثر عمى سير التحقيؽ كذلؾ ألف اإلدعاء العاـ  - 2
أك النيابة العامة يككف مضمنان كمحققان في آف كاحد ال يشكؿ عائقان في التحقيؽ ألف الخصكمة ىذه إف 

 صحت فيي نظرية كال أثر ليا مف الناحية العممية.

بيف سمطة اإلتياـ كالتحقيؽ أنو بالرغـ مف ككف النيابة سمطة إتياـ كقاؿ أيضان مف يؤيدكف الجمع   -3
تككف خصمان لممتيـ، إال أنيا خصـ شريؼ، كزادكا عمى ذلؾ بأف النيابة تفصؿ في األداء بيف ككنيا 
سمطة إتياـ، كسمطة التحقيؽ ألنو عند التحقيؽ يككف المحقؽ محايدان يبحث األدلة، كما يبحث أكجو 

                                                           
1
.256حسنصادقالمرصفاوي:شرحقانوناإلجراءاتوالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
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حتى ينتيي تحقيقو إلى رأم، كأنو ال يمبس ثكب الخصـ في الدعكل إال إذا انتيى إلى دفاع المتيـ، 
 .1ثكب اإلتياـ مف كجية نظره 

فميس في تخصيص  قاٍض مستقؿ لمتحقيؽ ما يضمف لمتحقيؽ بالحتـ كفالة حقكؽ كحريات األفراد  - 4
فيو تشتت لمتدليؿ حيث يسأؿ كالمتيميف بؿ أف ىناؾ مف يرل أف الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ 

 .2الشاىد أماـ جيات متعددة كبما قد يؤدم إليو ذلؾ مف خمؽ  ثغرات في التحقيؽ

 :كالتحقيؽ  نظاـ مبدأ الفصؿ بيف سمطتي  اإلتياـ :ثانيا

مف أىـ الضمانات التي تحيط بالمشتبو فيو أف يقـك بإجراءات التحقيؽ قاٍض يتمتع بالنزاىة كالعدالة 
يككف في نفس الكقت بمثابة الخصـ في الدعكل، فأغمب التشريعات الحديثة أخذت بنظاـ  كالحيدة كال

ثارة  قاضي التحقيؽ مف أجؿ القياـ بأعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي كتركت لمنيابة العامة أمر اإلدعاء كا 
 .3الدعكل بصفتيا الخصـ المدعي الذم يمثؿ المجتمع

بأف كجكد قاٍض مستقؿ لمتحقيؽ يمثؿ اليكـ النظاـ  كعمى أم حاؿ ليس ثمة ما يمنع مف االعتراؼ
األكثر ضمانان كلك مف الناحية الشكمية لمنظكمة الحقكؽ كالحريات الفردية التي يخشى مف األنتقاص 

 . 4منيا أباف مراحؿ صيركرة الدعكل الجنائية 

بالنيابة العامة كظيفة كقد تأثر المشرع الفرنسي بيذا األتجاه ففصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ كأناط 
اإلتياـ بينما يتكلى سمطة التحقيؽ قاضي التحقيؽ كيأخذ بيذا االتجاه كؿ مف المشرع المبناني كالمشرع 

ـ ككاف األحرل 1952السكرم كالمشرع المصرم في قانكف اإلجراءات الجنائية قبؿ تعديمو عاـ 
لتحقيؽ كذلؾ تحقيقان لمعدالة كابتعادا عف بالمشرع الفمسطيني األخذ بمبدأ الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كا

الشبيات، فاألصكؿ الجزائية قائمة عمى أساس التفريؽ بيف التحقيؽ كاإلدعاء العاـ لمكصكؿ إلى حكـ 
حتراـ  ف الفصؿ بينيما يقضي بو العقؿ كالمنطؽ كا  بعيد عف كؿ مؤثر سابؽ لمدعكل أك فكر معيف، كا 

 .5مبدأ التحقيؽ كتبرره الدكاعي العممية 

                                                           
1
.26حافظ:الجمعبٌنسلطتًاالتهاموالتحقٌقمنآفاتالعدالة،ورقةعمل،الٌوجدسنةنشر،صسمٌر-
2
.475سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:أصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
3
.142محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًاصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
4
.475سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:أصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
5
 .21محمدعلًسالمالحلبً،الوسٌطفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
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:  الفقرة الثانية: عالنية التحقيؽ  بالنسبة لمخصـك
كعمة إزالة سرية التحقيؽ إزاء أطراؼ الدعكل ىي تكفير الضمانات ليـ لتمكينيـ مف رقابة إجراءاتيا 
ثارة  أسباب بطبلنيا في الكقت المبلئـ كىي مف ناحية ثانيو تمكف كؿ  كاالطمئناف عمى سبلمتيا كا 

تقدـ  ضده، فيتاح  لو إبداء رأيو فييا كدحضيا فيككف مف شأف ذلؾ أف  خصـ مف العمـ باألدلة التي
 .1تعطي قيمتيا الحقيقية 

زالة سرية التحقيؽ إزاء أطراؼ  -مكضكع الدراسة  -كقد أخذت التشريعات المقارنة  بيذه الضمانة كا 
باشر فيو ( عمى انو " يعمف الخصـك باليكـ الذم ي61الدعكل حيث نص قانكف إ. ج.ؼ في المادة )

لمنيابة العامة كلممتيـ  ( منو كالتي تقضي "77التحقيؽ كمكانو"،  ككذلؾ قانكف ج.ج.ـ في المادة )
كلممجني عميو كلممدعي بالحقكؽ المدنية كلممسئكؿ عنيا كلككبلئيـ أف يحضركا جميع إجراءات 

 بالماؿ كالمسئكؿ ميوع لممشتكى 1."كالتي تنص ( منو64.. " ك القانكف األردني في المادة ).التحقيؽ
 يحؽ. 2.الشيكد سماع ماعدا إجراءات التحقيؽ جميع حضكر في الحؽ كككبلئيـ الشخصي كالمدعي

، كمف الجدير "غيابيـ في جرت التي عمى التحقيقات يطمعكا أف األكلى الفقرة في المذككريف لؤلشخاص
نما أكرد ذكره بأف عبلنية التحقيؽ إزاء الخصكـ ليس قاعدة مطمقة في القكاني ف مكضكع الدراسة كا 

المشرع  عميو استثناءيف عاد فييا إلى األصؿ في التحقيؽ كىك سرية التحقيؽ كىذاف االستثناءاف  ىما 
ج. ـ كالتي تنص عمى انو "... كلقاضي التحقيؽ أف يجرم التحقيؽ .( ج77الضركرة ك اإلستعجاؿ )

انتياء تمؾ الضركرة يبيح ليـ اإلطبلع عمى في غيبتيـ متى رأم ضركرة ذلؾ إلظيار الحقيقة كبمجرد 
التحقيؽ، كمع ذلؾ فمقاضي التحقيؽ أف يباشر في حالة األستعجاؿ بعض إجراءات التحقيؽ في غيبة 

، كليؤالء الحؽ في اإلطبلع عمى األكراؽ المثبتة ليذه اإلجراءات"، كالمادة )  ( أصكؿ 64الخصـك
 عف بمعزؿ تحقيؽ إجراء يقرر أف العاـ لممدعي كيحؽ أردني كالتي تقضي في فقرتيا الثالثة بأنو "

 الشأف بيذا كقراره الحقيقة إلظيار ذلؾ ضركرة رأل متى أك األستعجاؿ حالة كفي األشخاص المذككريف
 ذكم عميو يطمع أف الكجو ىذا عمى المقرر التحقيؽ مف انتيائو عند عميو يجب إنما يقبؿ المراجعة ال

 النصيف في القانكف اإلجرائي الفمسطيني. " كال نظير ليذيف  العبلقة

                                                           
1
.632محمدنجٌبحسنً،المرجالسابق،ص-
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 :تدكيف التحقيؽ :الفقرة الثالثة
تدكيف إجراءات التحقيؽ حتى تككف  ذات أثر حيف   -مكضكع الدراسة -استمزمت القكانيف اإلجرائية 

الرجكع إلييا كاالحتجاج بيا، ككسيمة إثبات التحقيؽ تتمثؿ في تدكينو في محضر يقكـ بكتابتو كاتب 
 ؽ كيتـ ذلؾ تحت إشراؼ النيابة العامة " المحقؽ ".التحقي

ف مسألة تدكيف التحقيؽ ىي مف  المسائؿ اليامة التي تفيد  طرفي الدعكل حيث تفيد المتيـ كتحميو  كا 
مف التحريؼ في الكثائؽ كاألدلة التي تـ الحصكؿ عمييا أك شيادة الشيكد المأخكذة خبلؿ التحقيؽ 

طة القائمة عمى التحقيؽ، إذ ال يمكف  ألم فرد أف يتذكر كؿ ما يراه كمف جية أخرل فيي مفيدة لمسم
 .1أك يقاؿ أمامو بالدقة المطمكبة نظران لخطكرة تمؾ اإلجراءات 

( إ.ج ؼ كالتي تنص بأنو " يصطحب ككيؿ النيابة في جميع إجراءات 58كقد استمزمت ذلؾ المادة ) 
( أصكؿ أردني كالتي تقضي بأنو " 87كالمادة )   التحقيؽ كاتبان لتدكيف المحاضر كيكقعيا معو. "،

 إلظيار ضركرية يراىا التي األشياء جميع بضبط يأمر أك كيضبط كاتبو العاـ المدعي يصطحب
 ( منو  عمى انو "73، ككذلؾ نص قانكف ج.ج.ـ  في المادة ) ." محضران  كينظـ بيا الحقيقة

كتاب المحكمة يكقع معو المحاضر، كتحفظ يستصحب قاضي التحقيؽ في جميع إجراءاتو كاتبان مف 
"، كيقتضي تدكيف التحقيؽ مف قبؿ .ىذه المحاضر مع األكامر كباقي األكراؽ في قمـ  كتاب المحكمة

 -:الكاتب ما يمي

  :ذكر تاريخ كؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽ  – 1

قـك ككيؿ النيابة بالتثبت ؼ كالتي تقضي بانو " ي .( إ.ج79كتاريخ االستماع إلى كؿ شاىد المادة )   
مف ىكية الشاىد كأسمو كعمره كمينتو كمكطنو كعنكانو كمدل صمتو بأحد الخصكـ كيثبت ذلؾ في 

( مصرم، 113( أردني، كالمادة )72/5المحض، قبؿ اإلستماع إلى أقكاؿ الشاىد كتدكينيا"، كالمادة ) 
أقكاؿ المتيـ في محضر االستجكاب ( فمسطيني  كتنص " يجب إثبات 96أك استجكاب المتيـ المادة )

 (  أصكؿ أردني.32كالمادة ) ، (ج.ج.ـ123"،  كالمادة )

 

 
                                                           

1
.741لمرجعالسابق،صحسنجوخدار:شرحقانونأصولالمحاكماتاألردنً،ا-
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  :التكقيع عمى المحضر -2

كيتـ التكقيع عمى محضر التحقيؽ مف قبؿ المحقؽ ككاتبو كذلؾ إلثبات حصكؿ ىذا اإلجراء كما    
لشخصي ك المدعى عميو يكقع األشخاص ذكك الشأف ) العبلقة ( عمى المحضر كالمدعي بالحؽ ا

 كالشيكد.

 :العمة مف التدكيف 

تدكيف إجراءات التحقيؽ يككف خكفان مف نسيانيا أك محكىا مف الذاكرة كتدكينيا كحجة في اإلثبات ألف 
محضر التحقيؽ ىك عبارة عف محرر رسمي تـ تكقيعو كالمصادقة عميو حسب األصكؿ المرعية، كىك 

 .1عيف بو قضاء الحكـ لمفصؿ في الدعكل ذك أثر مؤكد كحجة في اإلثبات يست

ليقـك  كاألصؿ أف يصطحب المحقؽ معو أحد كتاب النيابة العامة أك المحكمة عمى حسب األحكاؿ
كقد تدعك حالة األستعجاؿ أك الضركرة إلى  اإلستعانة بغير الكاتب المختص ، ، بتدكيف التحقيؽ

بعد تحميفو اليميف عمى أف يؤدم أعمالو  كحينئذ يجكز ندب أم شخص لمقياـ بميمة كاتب التحقيؽ
بالذمة كالصدؽ، كالشأف عند تعييف كاتب التحقيؽ بالنيابة العامة أك المحاكـ كتقدير الضركرة مرجعو 

 .2لسمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة المكضكع 

  :سرعة التحقيؽ :الفقرة الرابعة
التحقيؽ كذلؾ لمحفاظ عمى أدلة  إف مف أىـ ضمانات التحقيؽ الحرص عمى سرعة إتخاذ إجراءات

الجريمة  كاإلسراع في الكشؼ عف مرتكبييا مما يبث الطمأنينة كاالستقرار في المجتمع كيحمي المتيـ 
 .3مف تعسؼ سمطة التحقيؽ،  فبل يبؽ البرمء طكيبلن في مكقؼ اإلتياـ 

طتي اإلتياـ كالتحقيؽ كلقد استند عدد مف الفقو إلى ىذه الضمانة كمبرر لؤلخذ بمبدأ الجمع بيف سم
 كذلؾ ألف جمع النيابة العامة لسمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ ينتج عنو سرعة التحقيؽ.

                                                           
1
 .147سلٌمانعبدالمنعموجاللثروت:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
2
- النقض،س22/2/1956نقض محكمة أحكام ق72: الطبعة662، أصولاإلجراءاتالجزائٌة، حسنصادقالمرصفاوي: انظر: ،

 .418،ص1961الثانٌة،
3
مةالنقضالمصرٌةفًقرارلها:"...وحٌثٌتبٌنمنكلهذهالنصوصوالدراسةالمقارنةأنقصدالمشرعإنماكانسرعةقضتمحك-

االنجازتحقٌقاللعدالةوحرصاعلىمصلحةالمجموعوصونالحرٌةالدفاعولحرٌةاألشخاصوكرامةالفرد...".

27/5/1964نقض رقم القانونٌة،  القواعد مجموعة ص973: المحاكماتاألردنً،511، قانونأصول شرح حسنجوخدار: انظر: .

.72المرجعالسابق،ص
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( منو بأنو  " تبدأ النيابة العامة التحقيؽ فكر عمميا 56ؼ  في  المادة ).ج.كقد نص قانكف إ
دعكة محاميو بالجريمة "، كمف ىنا فقد أجاز قانكف إ.ج.ؼ لككيؿ النيابة استجكاب المتيـ قبؿ 
( فمسطيني 98لمحضكر في حاالت التمبس كالضركرة اإلستعجاؿ كالخكؼ مف ضياع األدلة المادة )

(  إ.ج.ؼ أيضان 27( أصكؿ أردني،  كلقد نصت المادة )63( مصرم،  كالمادة )124تقابميا المادة )
نتقؿ فكرا إلى عمى انو " يجب عمى مأمكر الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أك جنحة أف ي

مكاف الجريمة، كيعايف اآلثار المادية ليا كيتحفظ عمييا، كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما 
يفيد في كشؼ الحقيقة، كيسمع أقكاؿ مف كاف حاضران أك مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في 

و، كيجب عمى عضك النيابة شاف الجريمة كمرتكبييا، كيجب عميو أف يخطر النيابة العامة فكران بانتقال
 المختص بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا اإلنتقاؿ فكران إلى مكاف الجريمة ".

 :سرية التحقيؽ :الفقرة الخامسة
لعؿ ما يؤسس لسرية التحقيؽ كجكب االلتزاـ بالسر الميني، فقد تككف سرية التحقيؽ محدكدة المدة، إال 

صؿ ال يمكف لصاحب الكظيفة  أف يخؿ بو،  كفي ىذا سار أف احتراـ السر الميني كاجب دائـ متكا
، كأسست القكانيف الجزائية 1الفقو سعيان إلى تدعيـ سرية التحقيؽ بناءان عمى كاجب احتراـ السر الميني

ؼ تنص عمى أنو" تككف إجراءات .ج.( مف قانكف إ59المقارنة لمبدأ سرية التحقيؽ االبتدائي فالمادة )
التي تسفر عنيا مف األسرار التي ال يجكز إفشاؤىا، كيعتبر إفشاؤىا جريمة يعاقب  التحقيؽ أك النتائج

ـ كالتي تقضي بأنو " تعتبر إجراءات التحقيؽ ذاتيا .ج.( مف قانكف ج75عمييا القانكف " كالمادة )
ف كالنتائج التي تسفر عنيا مف األسرار كيجب عمى قضاة التحقيؽ كأعضاء النيابة العامة كمساعدييـ م

كتاب  كخبراء كغيرىـ ممف يتصمكف بالتحقيؽ أك يحضركنو بسبب كظيفتيـ أك مينتيـ عدـ إفشائيا 
( مف قانكف العقكبات"، كتفكؽ النص المصرم عمى 310كمف يخالؼ ذلؾ منيـ يعاقب طبقا لممادة )

ى خبلؼ مثيمو الفمسطيني ألنو جاء مقترنا بالجزاء، مما يؤسس لمبدأ السرية بقكة كفاعمية كذلؾ عم
 .النص الفمسطيني

                                                           
1
جهادالكسوانً:قرٌنةالبراءة،أطروحةالدكتوراهفًالقانونالخاصوعلوماإلجرام،كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة،جامعةتونس،-

.127،ص2226المنار،
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كلـ نجد نصان مماثبلن في قانكف أصكؿ ـ. ج.أ يؤسس لقاعدة سرية التحقيؽ، كلكف أسست لسرية 
 .1المطبؽ في الضفة الغربية 60(  مف قانكف ع لسنة 355التحقيؽ المادة )

تكفر  كلعؿ اإلعتبارات التي يقـك عمييا مبدأ سرية التحقيؽ ىي إعتبارات كاضحة ألف ىذه السرية
الحماية لممتيـ مف أف يشير بو، ال سيما كأف األصؿ في المتيـ البراءة فيك يعتبر بريئان حتى تثبت 

 .2إدانتو مف محكمة متخصصة 

،  كما 3كما أف إفشاء التحقيؽ قد يخشى منو أف يتأثر المحقؽ بالرأم العاـ بعد ذيكع تفاصيؿ التحقيؽ
يـ معمكمات عف الجريمة التقدـ إلى السمطة المختصة أف سرية إجراءات التحقيؽ تشجع المذيف لدي

بالتحقيؽ دكف خكؼ مف االنتقاـ أك الكيد منيـ مما يساعد في كشؼ مبلبسات الجريمة كتحقيؽ 
 4العدالة.

 الفقرة السادسة:  كفالة حؽ الدفاع لممتيـ: 
ككفمو الدستكر 5كلية إف حؽ الدفاع حؽ أصيؿ يستند لقرينة البراءة كفمتو األتفاقيات كالمعاىدات الد

( بالنص "يبمغ كؿ مف 12كالقانكف، حيث كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ىذا الحؽ في المادة )
يقبض عميو أك يكقؼ بأسباب القبض عميو أك إيقافو كيجب إعبلمو سريعان بمغة يفيميا باإلتياـ المكجو 

(  منو كالتي تقضي باف " المتيـ 14.."  ككذلؾ في المادة  ).إليو، كأف يمكف مف اإلتصاؿ بمحاـ
برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو، ككؿ متيـ في 

 جناية يجب أف يككف لو محاـ يدافع عنو ".  

                                                           
1
منقانونالعقوباتاألردنًوتحتعنوانافشاءاالسرارعلىانه"ٌعاقببالحبسمدةالتزٌدعلىثالثسنوات(355وتقضًالمادة)-

أوإلىمنالتتطلبطبٌعة-1كلمن: حصلبحكموظٌفتهعلىاسراررسمٌةواباحهذهاالسرارلمنلٌسلهصالحٌةاالطالععلٌها

العامة للمضلحة وفقا االطالع ذلك أو-2.وظٌفته رسوما أو سرٌة وثائق بحٌازته واستبقى حكومٌة خدمة أو رسمٌة بوظٌفة ٌقوم كان

كانبحكممهنتهعلىعلمبسر-3مخططاتأونسخامنهادونانٌكونلهحقاالحتفاظبهاأودونانتقضًذلكطبٌعةالعملووظٌفته.

.مشروع"وافشاهدونسبب
2
المتهمبريءحتىتثبتادانتهفًمحاكمةقانونٌة(منالقانوناالساسًالفلسطٌنًوالتًتنصعلىانه"14وذلكوفقاالحكامالمادة)-

 ..."تكفللهفٌهاضماناتالدفاععننفسه
3
.342محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص
4
.54صولالمحاكماتالجزائٌة،الجزءالثانً،المرجعالسابق،صمحمدعلًسالمعٌادالحلبً:الوسٌطفًشرحقانونأ-
5
علىانه"ٌكونلكلشخصعندنظرأيتهمةجنائٌةضدهالحق1966(مناالتفاقٌةالدولٌةلحقوقاإلنسانعام14/3تنصالمادة)-

وانٌتصلبمحاممناختٌارهوانٌحاكمحضورٌاًوانٌدافعأنٌكونلهالوقتالكافًلتحضٌردفاعه،-فًضماناتالحداألدنىالتالٌة:
عننفسهبشخصهاوعنطرٌقمساعدةقانونٌةمناختٌارهوانٌخطراذلمٌكنلدٌهمساعدةقانونٌةبحقهفًذلك،وانتهًءلهمساعدة

(من14متكنلدٌهاإلمكانٌاتلذلك".وتقضًالمادة)قانونٌةفًأيوقتتتطلبهمصلحةالعدالةودونأنٌدفعتكالٌفهافًهذهالحالةاذل

علىانه"لكلمتهمبجرٌمةأنٌتمتعأثناءالنظرفًقضٌته،وعلىقدمالمساواةالتامة،ةالعهدالدولًالخاصبالحقوقالمدنٌةوالسٌاسٌ
 تصالبمحامٌختارهبنفسه".بالضماناتالتالٌة"..أنٌعطىمنالوقتوالتسهٌالتماٌكفٌهإلعداددفاعهولال
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ككذلؾ كفؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىذا الحؽ في عديد مف المكاد سنتطرؽ إلييا عند 
(، كحؽ االطبلع عمى 2(، حؽ اتصاؿ المتيـ بمحاميو )1دعكة محامي المتيـ لمحضكر) :فالحديث ع

  :(، كذلؾ عمى التكالي كفقان لما يمي3ممؼ القضية )

 دعكة محامي المتيـ لمحضكر:  –1

كحضكر المحامي إجراءات االستجكاب كالتحقيؽ ضمانة ىامة نصت عمييا غالبية التشريعات الجزائية 
جنبية حتى يككف المتيـ كمحاميو عمى عمـ كامؿ بجميع كقائع اإلستجكاب كما تـ مف العربية كاأل

إجراءات كمف أدلة كشيكد بحيث يتمكف بعد ذلؾ  المحامي مف إعداد دفاعو كتفنيد أدلة اإلثبات عمى 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بالقكؿ " يجب 69،  كىذا ما نصت عميو المادة )1مككمو

.. كيخطره أف مف حقو االستعانة .ى ككيؿ النيابة عند حضكر المتيـ ألكؿ مرة إلى التحقيؽعم
( مف ذات القانكف كالتي تقضي بأنو " لممتيـ الحؽ في تأجيؿ 79/2.. "  ككذلؾ المادة ).بمحاـ

ساعة لحيف حضكر محاميو فإذا لـ يحضر محاميو أك عدؿ عف تككيؿ محاـ  24االستجكاب لمدة 
"، مما يؤكد بأف المشرع الفمسطيني جعؿ حؽ االستعانة بمحاـ أثناء .ز استجكابو في الحاؿعنو، جا

،  ال يرتب إغفالو  البطبلف إال في حالة امتناع 2مرحمة التحقيؽ االبتدائي حقان جكازيان ال كجكبيان 
محامي المحقؽ عف دعكة محامي المتيـ لمحضكر إف كجد، مما يعني بأنو ال يمـز المحقؽ بتعييف 

(  مف قانكف ج.ج.ـ  عمى انو " في غير حالة 124، ك تنص المادة  )3لممتيـ إف لـ يعينو المتيـ
التمبس كحالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة، ال يجكز لممحقؽ في الجنايات أف يستجكب 

، كعمى المتيـ المتيـ، أك يكاجيو بغيره مف المتيميف أك الشيكد إال بعد دعكة محاميو لمحضكر إف كجد
أف يعمف أسـ محاميو بتقرير يكتب في قمـ كتاب  المحكمة  أك إلى مأمكر السجف، كما يجكز لمحاميو 

... " كرغـ أف القانكف الفمسطيني جاء متقدمان بيذا الخصكص عمى .أف يتكلى ىذا اإلقرار أك اإلعبلف

                                                           
1
.وقدنظمتمحكمةالنقضالمصرٌة274-273محمدصبحًنجم:الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-

.891ص.19س28/12/1968قجلسة28لسنة1752فًعدٌدمنأحكامهاالحقفًدعوةمحامًالمتهمللحضور.انظر:طعنرقم

.عبد431ص.21س22/1/1972قجلسة42لسنة252.وطنرقم396ص.23س12/3/1972قجلسة42لسنة118عنرقموط

.562-561الحمٌدالشواربً:التعلٌقالموضوعًعلىقانوناإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص.
2
مًوجعلهذاالحقوجوبٌاأثناءمرحلةالمحاكمةوذلكفًالجناٌات،حٌثبٌنمااقرالقانونالفلسطٌنًحقالمتهمفًاالستعانةبمحا-

(منقانونإ.ج.ؾ،فًالفصلالخامسمنالبابالثانًمنالكتاباألولوتحتعنوانأصولالمحاكماتلدىمحاكم244نصتالمادة)

للدفاععنه،فان اختارمحامٌا لمٌكنقدفعلبسببضعؾحالتهالمادٌةانتدبلهرئٌسالمحكمةالبداٌةبأنه"تسالالمحكمةالمتهمإذا
محامٌامارسالمهنةلمدةالتقلعنخمسسنوات،أومارسقبلحصولهعلىإجازةالمحاماةالعملفًالنٌابةالعامةأوفًالقضاءمدةال

تقلعنسنتٌن".
3
لتمامهفًؼٌبةمحامٌه.العٌب.مادامالطاعنالٌدعًبأنهعٌنمحامٌالحضور"التفاتالمحكمةعنالدفعببطالناستجوابالمتهم-

.عبدالحمٌدالشواربى:669ص22س11/6/1979قجلسة48لسنة2227االستجوابأوأنمحامٌاعنهطلبحضوره".الطعنرقم

.562المرجعالسابق،ص
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 145تشريعي األخير بالقانكف رقـ القانكف المصرم إال أف المشرع المصرم تبلفى ذلؾ، في التعديؿ ال
حيث كسع حؽ األستعانة بمحاـ عند استجكاب المتيـ في الجنايات كالجنح المعاقب  2006لسنة 

عمييا بالحبس الكجكبي، أما قبؿ ىذا التعديؿ فمـ يكف لممتيـ المستجكب حؽ اإلستعانة بمحاـٍ إال في 
المتيـ في دعكة محاميو لمحضكر كذلؾ في  ، كذلؾ أكد قانكف أصكؿ ـ.ج.ا  عمى حؽ1الجنايات فقط 

 (  منو. 63المادة )

كأخرجت القكانيف اإلجرائية مكضكع الدراسة مف ىذا االلتزاـ حاالت التمبس كالضركرة كاإلستعجاؿ 
( مف  124، كالمادة )2( مف قانكف إ.ج.ؼ  98كالخكؼ مف ضياع األدلة كذلؾ بمقتضى المادة )

،  ككذلؾ أكدت القكانيف اإلجرائية 3( مف قانكف ـ.ج.ا  36/2لمادة ) قانكف ج.ج.ـ  سابقة الذكر كا
 المذككرة أعبله عمى  حؽ اتصاؿ المتيـ بمحاميو.

 حؽ اتصاؿ المتيـ بمحاميو:   -2

، فيككف لممتيـ ليس فقط الحؽ في االستعانة بمحاـٍ لحضكر  كىك حؽ يتميز عف حؽ االستعانة بمحاـٍ
الحؽ في حرية االتصاؿ بمحاميو سكاء كاف ذلؾ أثناء اإلستجكاب أك عممية اإلستجكاب، بؿ لو أيضا 

ف تيسير إتصاؿ المتيـ بمحاميو يعتبر مف المتطمبات المبدئية بحقو باإلستعانة 4قبمو أك بعده  ، كا 
بمحاـ بأم كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ خاصة حينما يككف المتيـ مقيد الحركة فأنو أحكج ما يككف 

ا اإلتصاؿ مف بث الطمأنينة في نفس المتيـ بما يحكؿ بينو كبيف العزلة التي قد لمحاميو لما يكفرىذ
 .5تدفعو لئلعتراؼ بجـر لـ يقترفو 

كىنالؾ حؽ لصيؽ بحؽ اتصاؿ المتيـ بمحاميو كىك ضماف سرية ىذا االتصاؿ، لذلؾ ال يجكز إعاقة  
ة المتيـ لمحاميو كال إخضاعيا ىذا االتصاؿ بأم صكرة كميما كانت الدكافع فميس مبرران حضكر مقابم

ألية رقابة محسكسة أك مستكرة  ألف إتصالو بمحاميو ال يجدم ما لـ يكف المتيـ مطمئنان عمى سرية 
ىذا اإلتصاؿ مما يشجع المتيـ عمى إعطاء معمكمات كاممة لمحاميو حتى يتمكف مف القياـ بكاجبو 

                                                           
1
 .732الجنائٌة،المرجعالسابق،صانظر:سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءات-
2
علىانه"لوكٌلالنٌابةاستجوابالمتهمقبلدعوةمحامٌهللحضورفًحاالتالتلبسوالضرورةإ.ج.ؼ ( مف قانكف  98المادة )تنص-

ىأقوالالمتهمعندواالستعجالوالخوؾمنضٌاعاألدلةعلىأنتدونموجباتالتعجٌلفًالمحضر،وللمحامًالحقفًاالطالععل
 انتهاءاالستجواب".

3
علىانه"ٌجوزفًحالةالسرعةبسببالخوؾمنضٌاعاألدلةوبقرارمعللسؤالالمشتكىـ.ج.ا مف قانكف (  36/2ة ) المادتقضي  -

.علٌهعنالتهمةالمسندةإلٌهقبلدعوةمحامٌهللحضورعلىأنٌكونبعدذلكاالطالععلىإفادةموكله"
4
.734سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص-
5
 .178،ص.2225طارقمحمدالدٌراوي:ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دراسةمقارنة،-
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( ليذا الحؽ بالقكؿ "... 103ية مف المادة )،كيؤصؿ قانكف إ.ج.ؼ  في الفقرة الثان1عمى أكمؿ كجو  
كال يسرم ىذا المنع عمى محاميو الذم يجكز لو اإلتصاؿ بو في أم كقت يريد، دكف قيد أك رقابة. "، 

( بالقكؿ " في 125كأكد قانكف ج.ج.ـ  عمى حؽ إتصاؿ المتيـ بمحاميو في الفقرة الثانية مف المادة )
لمتيـ كمحاميو الحاضر معو أثناء التحقيؽ "، كيقضي قانكف جميع األحكاؿ ال يجكز الفصؿ بيف ا

.. كال يشمؿ ىذا المنع .( عمى انو "66أصكؿ ـ.ج.ا بيذا الخصكص في الفقرة الثانية مف المادة )
محامي المشتكى عميو الذم يمكنو أف يتصؿ بو في كؿ كقت كبمعزؿ عف أم رقيب. "، كليعطى ىذا 

مف الدفاع عف المتيـ عمى أكمؿ كجو فبل بد مف كفالة حقو في  اإلتصاؿ ثماره في تمكيف المحامي
 اإلطبلع عمى أكراؽ ممؼ القضية.

 

  :حؽ االطالع عمى ممؼ القضية  -3

كحتى يستطيع المدافع عف المتيـ أداء الميمة الممقاة عمى عاتقو يجب أف يمكف مف اإلطبلع عمى 
مشرع عمى ىذا الحؽ صراحة حتى ال ممؼ التحقيؽ في كقت مناسب قبؿ اإلستجكاب، كقد نص ال

( مف قانكف إ.ج.ؼ  بالقكؿ " يسمح 102، كذلؾ في الفقرة الثالثة مف المادة )2يككف مدعاة لمخبلؼ 
لممحامي باإلطبلع عمى التحقيؽ السابؽ عمى اإلستجكاب فيما يخص مككمو " كما  كفمت الفقرة الرابعة 

ي في أف يتقدـ بمذكرة تتضمف مطالعتو كمبلحظاتو، مف المادة المذككرة مف ذات القانكف حؽ المحام
ج.ج.ـ  كالذم أعطى القاضي الحؽ في 125كجاء ىذا النص متقدمان عمى نص المادة ) ( مف قانكف ن

سمب المحامي ىذا الحؽ كذلؾ في الفقرة األكلى مف المادة المذككرة أعبله كالتي تنص عمى أنو " يجب 
يؽ في اليكـ السابؽ عمى االإستجكاب أك المكاجية ما لـ يقرر السماح لممحامي باالطبلع عمى التحق

"، كلـ نجد نصان ممائبلن في قانكف أصكؿ ـ.ج.ا، إال أنو يمكف االحتكاـ إلى نص .القاضي خبلؼ ذلؾ
لممشتكى عميو كالمسئكؿ بالماؿ كالمدعي  -1( منو في فقرتييا األكلى كالثانية كالتي تنص "64المادة )

يحؽ  -2الحؽ في حضكر جميع إجراءات التحقيؽ ما عدا سماع الشيكد.  الشخصي كككبلئيـ
لؤلشخاص المذككريف في الفقرة األكلى أف يطمعكا عمى التحقيقات التي جرت في غيابيـ."، كبسط 
القضاء الفرنسي منذ زمف بعيد حمايتو عمى ىذا الحؽ إذ قضى بأف حؽ اإلطبلع عمى ممؼ القضية 

                                                           
1
 .214ابق،صطارقمحمدالدٌراوي:ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة:المرجعالس-
2
.492أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،صحسنصادقالمرصفاوي:-
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أف يككف كامبلن كشامبلن لكافة اإلجراءات التي تـ اتخاذىا حتى لحظة  ينبغي تحت طائمة البطبلف
، كرغـ أف القانكف الفمسطيني قد قطع شكطان طكيبلن مف أجؿ تأكيد حؽ الدفاع 1االطبلع عمى الممؼ 

في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، إال أنو ما زاؿ ينقصو بعض التنظيـ ليذا الحؽ، كالكثير مف تكريس 
 .يات كخاصة في ممارسة ىذا الحؽ عمى ارض الكاقعالحقكؽ كالحر 

  :الضمانات المتعمقة  بشخص المحقؽ :الفرع الثاني
يجب أف تتكفر بأعضاء النيابة العامة  عددان مف الخصائص الشخصية كالمكضكعية، كالتي تؤىميـ 

خصائص يشترؾ الضمكع بسمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ كاحقاؽ الحؽ بعيدا عف اإلىماؿ كالمحاباة، كىذه ال
، كتتمثؿ أىـ تمؾ 2بيا معيـ قضاة المكضكع كذلؾ كفقان ألحكاـ قانكف السمطة القضائية الفمسطيني 

، فاظ عمى السرية )الفقرة الثالثة(الفقرة االكلى(،اإليماف برسالتو )الفقرة الثانية(، الحالحيدة ) :الخصائص
  :معمكمات المحقؽ )الفقرة الرابعة(، كفقان لما يمي

 قرة االكلى: الحيدة: الف
تتطمب الحيدة مف المحقؽ تحرم الحقيقة في ما يقكـ بو مف تحقيؽ، سكاء تعمؽ األمر بإقامة الدليؿ 
قبؿ المتيـ اك إلى نفي ذلؾ الدليؿ حتى كلك أنتيى األمر بعدـ رفع الدعكل عمى المتيـ أماـ المحكمة 

 .3أك ادانتو 

ـ الحيدة كالنزاىة، في كؿ ما يصدر عنيـ بمناسبة النيكض كما يجب عمى اعضاء النيابة العامة التزا 
، كيجب أيضان عمى أعضاء 4برسالتيـ في تمثيؿ المصالح العامة، كحماية الشرعية كتأكيد سيادة القانكف

النيابة التزاـ السمكؾ القكيـ كالنأم عف كؿ مكاِطف الشبية، كاالبتعاد قدر الطاقة عف أف يككنكا أطرافان 

                                                           
1

- ص السابق، المرجع ، الجنائٌة اإلجراءات أصول المنعم: عبد 735سلٌمان انظر: .v.cass,crim.3aout1935,  D.p.1. 
1973,1,94:noteLELOIR.28juillet: (1)1958,B.C.n"589 .                                                                              

2
فًالنٌابةالعامةانٌكونمستكمالللشروطالمبٌنةفًالمادة66/6والذيٌقضًفًالمادة)- (منهعلىانهٌشترطفٌمنٌعٌنمعاونا

(منذاتالقانونعلىانه"ٌشترطفٌمن15تعلقبالعمر،وتقضًالمادة)(وهًذاتشروطتعٌٌنالقضاةباستثناءالبندالثانًوالذي15ٌ)

أوانٌكونحاصالعلىاجازةالحقوق-3.انٌكونقداتمالثامنةوالعشرٌنمنعمره-2.انٌكونفلسطٌنٌاكاملاالهلٌة-1:ٌولىالقضاء

مجلستادٌبلعملمخلبالشرؾولوأوكونقدحكمعلٌهمنمحكمةاناالٌ-4.اجازةالشرٌعةوالقانونمناحدىالجامعاتالمعترؾبها

لشؽلالوظٌفة-5.شملهعفوعامأواعتبارهعلٌهكانقدرد انٌنهًعضوٌتهعند-6.انٌكونمحمودالسٌرةوحسنالسمعةوالئقاطبٌا

 انٌتقناللؽةالعربٌة".-7.تنظٌمسٌاسًأوتعٌنهبايحزب

3
ٌلقواعداخالقالمهنةالعضاءالنٌابةالعامةفًفلسطٌن،والذيتضمنقواعدعامةاصدرهاالنائبالعامبشانقواعدوهومااكدهدل-

(منالدلٌل.انظر:كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجعالسابق،21و17و4السلوكواخالقالمهنةالعضاءالنٌابةالعامةفًالمواد)

 .41ص.
4
(منالتعلٌماتالعامةللنٌاباتفًالمسائلالجنائٌة.انظر:اسامةاحمدشتات:التعلٌماتالعامةللنٌاباتفًالمسائلالجنائٌة،29المادة)-

 .25،ص.2226دارالكتبالقانونٌة،مصر،
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أف يصكنكا كرامة كظيفتيـ، فبل يجعمكىا عرضة لما يشينيا كال يتخذكف منيا كسيمة في خصكمة، ك 
 .1لئلعنات بالناس أك النيؿ منيـ، كذلؾ حفاظان عمى سمعة رجؿ القضاء كىيبة الييئة التي ينتمي إلييا 

 الفقرة الثانية:  اإليماف برسالتو:
لتو، كيتطمب منو ىذا أف يجرد نفسو مف يتصؿ بالخاصية األكلى أيضا أف يككف المحقؽ مؤمنان برسا

كؿ تأثير يقع عميو ميما كاف، فعميو أف يباشر التحقيؽ كىك خالي الذىف تمامان مف أم عمـ سابؽ 
بالقضية التي يقكـ بالتحقيؽ فييا بحيث يككف مصدر معمكماتو الكحيد ىك ما يقدـ إليو أك يحصؿ عميو 

، ال ما يصؿ إلى مسامعو مف أحد الناس أك أحد الخصـك مف أدلة اإلثبات أك النفي قي جمسة التحقيؽ
 .2صدفة، أك ما يطمع عميو في الصحؼ المحمية أك كسائؿ اإلعبلـ األخرل 

 :الحفاظ عمى السرية :الفقرة الثالثة
ال يجكز لعضك النيابة إذاعة أسرار القضايا كالتحقيقات، كما تشتمؿ عميو األكراؽ، كال أف يطمع عمييا 

، كما ال يجكز 3ير ذكم الشأف أك مف غيرمف تبيح القكانيف كالتعميمات اطبلعيـ عميياأحدان مف غ
ألعضاء النيابة التحدث بصكت مسمكع فيما يتعمؽ بشئكف عمميـ أثناء ارتيادىـ المحاؿ العامة أك 

 .4رككبيـ كسائؿ المكاصبلت 

 معمكمات المحقؽ: :الفقرة الرابعة
كف حاصبلن عمى إجازة الحقكؽ اك إجازة الشريعة كالقانكف مف يجب عمى عضك النيابة العامة اف يك

، كما يجب أف يككف مممان بالقكانيف المختمفة ذات العبلقة المباشرة 5احدل الجامعات المعترؼ بيا
بكظيفتو )القانكف األساسي، قانكف اإلجراءات الجزائية، قانكف العقكبات، قانكف السمطة القضائية، قانكف 

األسمحة كالذخائر، قانكف االنصاالت السمكية كالبلسمكية،  قانكف األحداث  المركر، قانكف
...( ليتمكف مف أداء كظيفتو عمى أكمؿ كجو، كما يجب أف يككف عضك النيابة العامة عمى .الجانحيف

إطبلع كدراية باإلتفاقيات كالمعاىدات الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف كالعمؿ عمى ترسيخ ىذه الحقكؽ 
ناء ممارستو لكظيفتو، كما يجب عمى اعضاء النيابة العامة االنتظاـ في الدكرات التدريبية التي تعقد أث

                                                           
1
لنٌابات،التوجدمطبعة،أوسنةنشر،ص.(منالتعلٌماتالقضائٌةللنٌابات.انظر:عبدالفتاحمراد:التعلٌماتالقضائٌةل36المادة)-

46.
2
(منتعلٌماتدلٌلقواعداخالقالمهنةالعضاءالنٌابةالعامةفًفلسطٌن،.انظر:كاملالسعٌد:المحققالجزائً،المرجع15المادة)-

.42-41السابق،ص.
3
-( 47المادة )-( للنٌاباتف29ًالمادة للنٌاباتفً(منالتعلٌماتالعامة التعلٌماتالعامة اسامةاحمدشتات: انظر: المسائلالجنائٌة.

.27المسائلالجنائٌة،المرجعسابق،ص.
4
-( )-(55المادة للنٌاباتف29ًالمادة التعلٌماتالعامة شتات: احمد اسامة انظر: الجنائٌة. للنٌاباتفًالمسائل منالتعلٌماتالعامة )

 .28مرجعسابق،صالمسائلالجنائٌة،
5
(منقانونالسلطةالقضائٌةالفلسطٌنً.15/3المادة)-
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ليـ بيدؼ اإلستزادة مف فركع العمكـ اإلنسانية كالكقكؼ عمى أحدث كسائؿ إدارة العدالة كالعناية 
 .1بالدرس كالتحصيؿ فييا كالظيكر خبلليا بالمظير المشرؼ لرجؿ القضاء 

ننا  نكصي إف يتـ دائمان التكظيؼ في سمؾ النيابة العامة بعد اجتياز االختبارات التحريرية كالشفيية كا 
لممتسابقيف بنجاح كتفكؽ كأف تككف نتائج ىذه اإلختبارات ىي المقياس األكحد في التكظيؼ بعيدان عف 

 جنائية في فمسطيف.المحسكبية كالمحاباة، ليككف سمؾ النيابة العامة كبحؽ مف أىـ أركاف العدالة ال

 المطمب الثاني: التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي:
تجمع النيابة العامة في فمسطيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ مما يرسخ لسيطرتيا عمى الدعكل العمكمية 

 في ىذه المرحمة بدكف منازع كيخكليا سمطة التصرؼ في التحقيؽ.

مف تقييمان لممعمكمات كاألدلة التي أمكف الحصكؿ أتخاذ قرار يتض التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي ىك
في التحقيؽ تعريؼ التصرؼ . كيمكننا 2عمييا أثناءه، كبيانان لمطريؽ الذم تسمكو الدعكل بعد ذلؾ 

االبتدائي عمى ضكء أحكاـ قانكف إ.ج.ؼ ىك قرار النيابة العامة أما بحفظ األكراؽ كمنع المحاكمة  أك 
حالة ممؼ الدعكل إلى المحكمة المختصةالقرار بتكجيو اإلتياـ إلى   .المتيـ كا 

  :كعميو فانو ثمة طريقاف يختار المحقؽ أحدىما في ختاـ التحقيؽ

أف يصدر قراران يحفظ الدعكل "منع المحاكمة"  كمعنى ذلؾ التكقؼ عف مكاصمة الدعكل  األكلى:
سمطة التحقيؽ " نيائيان، كال تممؾ  العمكمية، كبذلؾ تخرج الدعكل العمكمية مف حكزة كيد النيابة العامة "

 الرجكع عف ىذا القرار إال في حاؿ ظيكر دالئؿ جديدة. 

أف تصدر النيابة العامة " سمطة التحقيؽ" قرارىا  بإحالة الدعكل العمكمية إلى المحكمة  الثانية:
ريقاف  بالبحث المختصة كذلؾ بعد تأكدىا مف رجحاف أدلة االتياـ عمى أدلة البراءة كسنتناكؿ ىذاف الط

كالتمحيص، قرار حفظ األكراؽ " منع المحاكمة "  )الفرع األكؿ (، كقرار اإلحالة ) الفرع الثاني (، عمى 
  :التكالي

 

                                                           
1
 .46(منالتعلٌماتالقضائٌةللنٌابات.انظر:عبدالفتاحمراد:التعلٌماتالقضائٌةللنٌابات،المرجعالسابق،ص398المادة)-
2
 .Vidal et magnal,11,no.834,p.1210.نقالعن:719ابق،صمحمدنجٌبحسنً:شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة،المرجحالس-
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 : قرار حفظ الدعكل " منع المحاكمة " :الفرع األكؿ
كىك أمر بمقتضاه تقرر سمطة التحقيؽ عدـ السير في الدعكل الجنائية لتكافر سبب مف األسباب 

قرار حفظ الدعكل  عمى ضكء أحكاـ قانكف إ.ج. ؼ بأنو  تعريؼ، كيمكف 1لتي تحكؿ دكف ذلؾ ا
قرار قضائي مسبب  يصدر عف  سمطة التحقيؽ المختصة بالتكقؼ عف مكاصمة الدعكل العمكمية 

، كقرار حفظ األكراؽ  2( منو  149ككقؼ إحالتيا  إلى المحكمة المختصة، كذلؾ بمقتضى المادة )
ي قانكننا اإلجرائي الفمسطيني  يكازم تعبير  األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل في القانكف تعبير ف

، ك تعبير منع المحاكمة في قانكف أصكؿ ـ.ج.ا 3(  209ك154اإلجرائي المصرم بمقتضى المكاد )
 . 4( منو 130/1بمقتضى المادة ) 

ىي أعماؿ قضائية  –مكضكع الدراسة  – كىذه القرارات عمى اختبلؼ تعابيرىا في القكانيف اإلجرائية
، كعميو سنتحدث أكالن عف الشركط الشكمية لقرار حفظ األكراؽ )الفقرة  5كالحكـ تترتب عميو حقكؽ

االكلى( ،كمف ثـ أسبابو)الفقرة الثانية(، أثاره )الفقرة الثالثة( ك حجيتو )الفقرة الرابعة(، كذلؾ عمى 
 :التكالي كفقان لما يمي

                                                           
1
األمربحفظالدعوىبعدالتحقٌقوالقراربانالوجهللسٌرفٌها"دراسةمقارنة"،رسالةماجستٌر،جامعة:زاٌدعبدالرحمنالطوٌان-

،دارالفكرالعربً،1لجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،ج.ااإلجراءات:مأمونمحمدسالمة:نقالعن.72،ص.2224ناٌؾللعلوماألمٌة،

.666،ص.1988،القاهرة
2
دمأوامتىانتهىالتحقٌقورأىوكٌلالنٌابةأنالفعلالٌعاقبعلٌهالقانونأوأنالدعوىانقضتبالتق"(علىانه149وتنصالمادة)-

ظروؾذاتالجرٌمةأوألنهؼٌرمسؤولجزئٌالصؽرسنهأوبسببعاهةفًعقلهأوأنبالوفاةأوالعفوالعامأولسبقمحاكمةالمتهمعن

إذاوجدالنائبالعامأواحدمساعدٌهأن.-2األمروٌرسلهاللنائبالعامللتصرؾ.ٌبديالدعوىومالبساتهاتستوجبحفظهالعدماألهمٌة

بحفظالدع مسببا كانموقوفا.رأيوكٌلالنٌابةفًمحلهٌصدرقرارا إذا كانقرارالحفظلعدم-3وىوٌأمرإطالقسراحالمتهم إذا

 .مسئولٌةالمتهمبسببعاهةفًعقلهفللنائبالعاممخاطبةجهاتاالختصاصلعالجه"

3
المتهمؼٌركافٌة،ٌصدرإذارأيقاضًالتحقٌقأنالواقعةالٌعاقبعلٌهاالقانونأوأناألدلةعلى(علىانه"154وتقضًالمادة)-

وٌعلناألمرللمدعًبالحقوقالمدنٌة،وإذاكانوٌفرجعنالمتهمالمحبوسإنلمٌكنمحبوسالسببأخر.قامةالدعوى.الأمرابأنالوجه

عامةبعدالتحقٌقأنهالوجهإذارأتالنٌابةال(علىانه"229وكماتقضًالمادة)."محلإقامته.فًجملةثتهقدتوفًٌكوناإلعالنلور

بذلكوتأمرباإلفراجعنالمتهمالمحبوسمالمٌكنمحبوساًلسببأخروالٌكون وجهإلقامةصدوراألمرباالإلقامةالدعوىتصدرأمراً

أومنٌقوممقامه.فًالدعوى وٌعلناألمرللمدعً.وٌجبأنٌشملاألمرعلىاألسبابالتًبنًعلٌهاالجناٌاتإالمنالمحامًالعام

."محلإقامتهفًجملةلورثتهبالحقوقالمدنٌةوإذاكانقدتوفًٌكوناإلعالن

4
الذي هو علٌه المشتكى أن على دلٌل ٌقم لم انه أو جرماً ٌؤلؾ ال الفعل ان ، العام للمدعً تبٌن إذاعلىانه"(132/1وتقضًالمادة)- 

  الحاالت وفً علٌه المشتكى محاكمةمنع والثانٌة األولى الحالتٌن فً ٌقرر العام بالعفو أو بالوفاة أو بالتقادم طسق الجرم أن أو الجرم ارتكب

 ."العام النائبإلى فوراً الدعوى اضبارة وترسل العامة الدعوى إسقاط األخرى

5
شرحقانوناإلجراءات:محمودنجٌبحسنً:نظرا.299،ص.299،رقم2مجموعةالقواعدالقانونٌة،ج.:1931ابرٌل23نقض-

 .733الجزائٌة،المرجعالسابق،ص.
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 لى: الشركط الشكمية لقرار حفظ األكراؽ كأسبابو: الفقرة األك 
يتعيف أف يككف قرار حفظ األكراؽ ثابتا بالكتابة ، فذلؾ ىك الشأف في  أف يككف ثابتا بالكتابة: -1

األعماؿ القضائية ، باإلضافة إلى أنو يترتب عميو اثار قانكنية ىامة، فيجب أف يككف في األستطاعة 
( مف 154كيتعيف أف يتضمف البيانات المنصكص عمييا في المادة ) ،1إثباتو كي يمكف االحتجاج بو

 . 2قانكف إ.ج.ؼ 

ف جاز مع ذلؾ اف يستفاد استنتاجان مف تصرؼ أك إجراء آخر إذا  :كيتعيف أف يككف صريحان  -2 كا 
. كلكف ال يصح 3كاف ىذا التصرؼ أك اإلجراء يترتب عميو حتما كبطريؽ المزكـ العقمي ذلؾ األمر

 .5،كىذا ما أكدتو أحكاـ محكمة النقض المصرية  4يؤخذ فيو بطريؽ الظف  أف يفترض أك
ؼ كالتي تقضي بأنو " إذا .ج.( مف قانكف إ149/2كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة ) :اف يككف مسببان   -3

كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف رأم ككيؿ النيابة في محمو يصدر قراران مسببان بحفظ الدعكل 
سراح المتيـ إذا كاف مكقكفا "، باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذا األمر يقبؿ الطعف كقاعدة  كيأمر إطبلؽ

 .6عامة، كمف ثـ كاف تسبيبو الكسيمة إلى مناقشتو كتحديد قيمتو مف حيث قبكؿ الطعف فيو أك رفضو 

   :أسباب قرار حفظ األكراؽ :الفقرة الثانية
 :القانكفإذا كجدت النيابة أف الفعؿ ال يعاقب عميو   -1

إذا كجدت النيابة إف الفعؿ الذم ارتكبو المتيـ  ال يشكؿ جريمة كأنو مف األمكر المباحة التي يحؽ 
ألم شخص أف يقكـ بيا كيتصرؼ بيا كيفما يشاء ألف المنظكمة القانكنية ال تجرميا أك تعاقب عمى 

طبلقا مف القاعدة العامة كالتي ارتكابيا، ترفع النيابة العامة  األمر كترسمو لمنائب العاـ لمتصرؼ، إن
 تقضي بانو "  ال جريمة كال عقكبة اال بنص ".

                                                           
1
.733شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص:محمودنجٌبحسنً-
2
مالمتهموشهرته.ج.ؾعلىانه"ٌجبأنٌشتملقراراإلحالةإلىالمحاكمةعلىاسمالمشتكًواسإ(منقانون154وتقضًالمادة)-

ونٌةوعمرهومحلوالدتهوعنوانهوعملهوتارٌختوقٌفهمعموجزللفعلالمسندإلٌه،وتارٌخارتكابه،ونوعه،ووصفهالقانونًوالمادةالقان

 .التًاستندإلٌها،واألدلةعلىارتكابالجرٌمة"

3
عةسرقةمزعومةإلىاتهامالمجنًعلٌهبجرٌمةبالغكاذب،ففًهذامنأمثلةالقرارالضمنًانٌنتهًالمحققعقبالتحقٌقفًواق-

6مجموعةأحكامالنقض،س.:1995مارس7نقضجنائًمصري.االتهامماٌفٌدضمناصدورقرارباالوجهبخصوصجرٌمةالسرقة
 .769سابق،ص.أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعال:سلٌمانعبدالمنعم:انظر.622.،ص196.،ق

4
.529شرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص:كاملالسعٌد-
5
فمتىكانتالنٌابةالعامةلم.وقضتمحكمةالنقضالمصرٌةبهذاالخصوصبان"االصلفًامرالحفظانٌكونصرٌحاومدونابالكتابة-

المتهمبلكانكلماصدرعنهاهواتهامبارتكابالجرٌمةفانذلكالٌفٌدعلىإلىسبةتصدرامراكتابٌاصرٌحابحفظالدعوىالجنائٌةبالن

،رقم5س.:،مجموعةاحكامالنقض1954ماٌو12"نقضجنائًوجهالقطعواللزومحفظالدعوىبالنسبةلهبالمعنىالمفهومفًالقانون

لنٌابةالعامةفًحفظاالوراقواالمرباالوجهالقامةالدعوىالجنائٌة،دارسلطةا:نقالعنعبدالفتاحبٌومًحجازي622،ص.224

 .124،ص2227الكتبالقانونٌة،

6
 .734:شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،صٌبحسنًمحمودنج-
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  :انقضاء الدعكل العمكمية  -2

، كأكد عمى  ىذه 1( منو9نص قانكف إ.ج.ؼ عمى حاالت أنقضاء الدعكل العمكمية في المادة )
لكتاب األكؿ  (  الفصؿ التاسع مف الباب الثالث مف ا149/1الحاالت أيضان بالنص في المادة )

كتحت عنكاف إنتياء التحقيؽ كالتصرؼ في الدعكل، كمتى رأت سمطة التحقيؽ كبعد اإلنتياء مف 
 إجراء التحقيؽ انقضاء  الدعكل العمكمية ترفع األمر بحفظ األكراؽ  لمنائب العاـ لمتصرؼ. 

 : قياـ سبب إباحة أك عذر معفي مف العقاب أك مانع مسؤكلية-3

أف السمطة التي تقرر كجكد مكانع المسؤكلية كمكانع العقاب، كاإلعفاء مف العقكبة كمف الجدير ذكره ب
ىي محكمة المكضكع التي ليا الحؽ في تقدير كجكدىا مف عدمو، كلـ يعط القانكف النيابة العامة 

 .2الحؽ في إتخاذ قرار منع المحاكمة استنادا إلى مكانع المسؤكلية كمكانع العقاب 

  عدـ األىمية:-4

كعدـ األىمية يعني أف تقرر سمطة التحقيؽ  أف مصمحة المجتمع تكمف في عدـ تحريؾ الدعكل 
الجزائية لتفاىة ضرر الجريمة، كمعنى ذلؾ أف عدـ األىمية أمر متركؾ لتقدير المحقؽ كفقا لما يراه 

 . 3مف كاقع خبرتو كدرايتو كتمكنو مف فيـ األنظمة العامة كأىدافيا 

( 149ؼ عمى عدـ األىمية بإعتباره سببان مف أسباب حفظ األكراؽ في المادة )كلقد نص قانكف إ.ج.
منو، كذلؾ عمى خبلؼ قانكف أصكؿ ـ.ج.ا كالذم جاء خاليان مف النص عمى عدـ األىمية بإعتباره 

 سببان مف أسباب قرار منع المحاكمة.

جاء خاليان مف النص عمى  كال بد مف اإلشارة أخيران إلى أف قرار حفظ األكراؽ في القانكف إ.ج.ؼ 
عدـ كفاية األدلة باعتباره سببان مف أسباب حفظ األكراؽ كذلؾ عمى خبلؼ ما كرد في القكانيف 

( 130/1(ج.ج.ـ ، ك)154بمقتضى المكاد )  -مكضكع الدراسة -اإلجرائية المقارنة 

                                                           
1
-2إلؽاءالقانونالذيٌجرمالفعل.-1التالتالٌة:.ج.ؾعلىانه"تنقضًالدعوىالجزائٌةفًإحدىالحاإ(منقانون9)تنصالمادة-

.أٌةأسبابأخرىٌنصعلٌهاالقانون"-6صدورحكمنهائًفٌها-5التقادم.-4وفاةالمتهم.-3العفوالتام.

2
.186.بق،صالوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الجزءالثانً،المرجعالسا:محمدعلًسالمعٌادالحلبً-
3
"دراسةمقارنة"،رسالةماج:زاٌدعبدالرحمنالطوٌان-- ستٌر،األمربحفظالدعوىبعدالتحقٌقوالقراربانالوجهللسٌرفٌها

 .121،ص2224جامعةناٌؾللعلوماألمٌة،
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ننا نرل باف  المشرع الفمسطيني  كافؽ الصكاب، كذلؾ ألف تقدير ك.ـ.ج.ا.أصكؿ فاية األدلة مف كا 
 .1عدمو ىك مف اختصاص محكمة المكضكع كليس مف اختصاص النيابة العامة 

 الفقرة الثالثة: االثار المترتبة عمى قرار حفظ االكراؽ: 

كمتى صدر األمر بحفظ األكراؽ   مف النائب العاـ يتـ إيقاؼ سير الدعكل العمكمية  عند المرحمة 
كال يتـ إتخاذ أم إجراء الحؽ مف إجراءات التحقيؽ، كما  التي كصمت إلييا كقت صدكر القرار 

 ، كذلؾ بمقتضى المكاد 2يترتب أيضا أثران قانكنيان حتميان ىك اإلفراج عف المتيـ المحبكس احتياطيان 

( مف قانكف أصكؿ ـ.ج.ا، فقد زاؿ 130/2( ج.ج.ـ ، كالمادة )154( إ.ج.ؼ، كالمادة ) 149)
 .3و، كيتعيف أف يفصؿ في كيفية التصرؼ في األشياء المضبكطة السند القانكني إلستمرار حبس

 :الفقرة الرابعة: حجية قرار حفظ األكراؽ
إف قرار منع المحاكمة ىك قرار قضائي صادر عف النيابة العامة، كىك بمثابة حكـ قضائي، كىذا 

إلى المحكمة  يعني أف قرار منع المحاكمة بصفتو ىذه يكتسب حجية نسبية تحكؿ دكف إحالة الدعكل
كما يترتب عمى األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل عدـ إمكاف مكاصمة السير فييا بالحالة التي  .4

، كيترتب عمى ذلؾ قابمية 5ىي عمييا، ألف لو حجيتو الخاصة بو، كىي حجية مؤقتة غير نيائية 
ممدعي العاـ بالحؽ المدني ،  فيجكز ل6القرار لمطعف فيو باإلستئناؼ، فيجكز استئناؼ مثؿ ىذا القرار 

التظمـ مف القرار الصادر بحفظ الدعكل بطمب يقدـ منو إلى النائب العاـ، ك يفصؿ النائب العاـ في 
طمب التظمـ خبلؿ شير مف تاريخ تقديمو بمكجب قرار نيائي منو، ك يجكز لممدعي بالحؽ المدني 

عكل ك يككف قرارىا نيائيان، فإذا ألغت استئناؼ قرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الد
..، كاليدؼ مف الطعف في قرار منع 7المحكمة القرار تعيف نظر مكضكع الدعكل أماـ ىيئة أخرل 

                                                           
1
انٌقررمنعالمحاك- للنائبالعام الٌجوز " بأنه التمٌٌزاألردنٌة لهؼٌركافٌةإلدانةقضتمحكمة المقدمة إلىأناألدلة استنادا مة

ءرقمانة،أوعدمكفاٌتهاهومناختصاصالمحكمةالالنٌابة"تمٌٌزجزالالدالمشتكىعلٌه،وانتقدٌركفاٌةاألدلةالمقدمةللنٌابةالعامة

حقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،الجزءالثانً،فًشرالوسٌط:محمدعلًسالمعٌادالحلبً:نقالعن.1318،ص1967لسنة85/67

.188المرجعالسابق،ص
2
رزق- محمد المكتب:منٌر ، االبتدائً فًإجراءاتالتحقٌق  مركزة تاصٌلٌة دراسة ،  اإلجراءاتالجنائٌة لقانون  العملً الوجٌز

.424،ص2224،،الٌوجدمكاننشراالستشاريالقانونًالقتصادي
3
 .734شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.:محمودنجٌبحسنً-
4
.396محمدسعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص-
5
 .542ةنشر،ص.رءوؾعبٌد:مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري،الجٌلللطباعة،الٌوجدمكاننشر،التوجدسن-
6
 .768سلٌمانعبدالمنعم:أصولاإلجراءاتالجنائٌة،المرجعالسابق،ص.-
7
 (منقانونج.ج.ؾ.153المادة)-
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عادة التحقيؽ في الدعكل مف جديد كتكقيؼ المتيـ إذا كاف قد أطمؽ  المحاكمة ىك إلغاء ىذا القرار، كا 
 . 1سراحو 

ف قرار حفظ األكراؽ كما أشرت س ابقا يتمتع بحجية غير نيائية كمؤقتة كيمنع مف إعادة النظر في كا 
الدعكل العمكمية إال في حاؿ ظيكر أدلة جديدة أك معرفة الفاعؿ فحينيا يحؽ لمنائب العاـ إلغاء قرار 

( إ.ج.ؼ كيعد مف األدلة الجديدة إفادة الشيكد الذيف لـ 155حفظ الدعكل كذلؾ بمقتضى المادة )
استدعائيـ كسماع أقكاليـ التي لـ تعرض عمى النيابة العامة في حينو، كاألكراؽ  تتمكف النيابة مف

كالمحاضر التي لـ تكف قد بحثت إذا كاف مف شانيا تقكية األدلة التي كجدت في التحقيؽ غير كافية 
 .2زيادة اإليضاح المؤدم إلى كشؼ الحقيقة  أك

  :قرار اإلحالة :الفرع الثاني 
كل إلى المحكمة المختصة ىك األمر المكتكب  الذم تقرر فيو النيابة العامة إدخاؿ القرار بإحالة الدع

الدعكل الجزائية في حكزة المحكمة  المختصة  ، فتنتقؿ  بو ىذه الدعكل مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي 
( 151( ، )150. كذلؾ بمقتضى المكاد )3إلى مرحمة  التحقيؽ النيائي كىي مرحمة المحاكمة 

، (131كالمكاد ) .( ج.ج.ـ 214( ك )158( ، )156( ، )155كالمكاد ) .( مف قانكف ا.ج.ؼ152ك)
كمف البدييي أف سمطة اإلحالة يتعيف أف تككف منفصمة تماما عف .( أصكؿ ـ.ج.ا133( ك )132)

السمطة المحاؿ إلييا كىي سمطة الحكـ بحسباف أف الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالحكـ مف أصكليات 
. 4العاـ ، كمف ثـ ال يجكز لسمطة اإلحالة أف تنظر دعكل سبؽ أف أحالتيا لسمطات الحكـ النظاـ 

الفقرة ) كيختمؼ قرار اإلحالة الذم تتخذه سمطة التحقيؽ بالنسبة إلى الجريمة المرتكبة إذا كانت مخالفة
   :أدناهالفرع الثالث(  كفقا لما ىك مبيف ) ، أك جناية(،  أك جنحة )الفقرة الثانية(األكلى

  :الفقرة االكلى: اإلحالة في المخالفات
إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة، عميو إحالة ممؼ الدعكل إلى المحكمة المختصة 

.كقرار النيابة العامة الصادر 6. كيأمر بإطبلؽ سراحو إف لـ يكف مكقكفا لسبب آخر5لمحاكمة المتيـ

                                                           
1
 .193محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-

2
(منقانونج.ج.ؾ.156المادة)-
3
.399نمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.محمدسعٌد-
4
 .419،المرجعالسابق،ص.الوجٌزالعملًلقانوناإلجراءاتالجنائٌة:منٌرمحمدرزق--
5
 (منقانونج.ج.ؾ.152المادة)-
6
،2212قاإلنسان"دٌوانالمظالم"،رامهللا،ؼانديربعً:دلٌلقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،الهٌئةالمستقلةلحقو-

.78ص.
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ني أنو اتخذ قرارا قضائيا برفع الدعكل إلى المحكمة  كانتياء باإلحالة إلى المحكمة المختصة يع
 .1التحقيؽ كاف سمطتو قد انتيت بقرار اإلحالة 

  :اإلحالة في الجنح :الفقرة الثانية
حالة ممؼ الدعكل إلى  إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جنحة يقرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ كا 

.كمف الجدير ذكره باف قرار اإلحالة في الجنح كالمخالفات ىك قرار 2المحكمة المختصة لمحاكمتو
نيائي ، فيك ال يخضع  لمطعف مف أم جية ، كألم خصـ مف الخصكـ أف يتقدـ بما يشاء مف دفكع 

 .3أماـ محكمة المكضكع ، كما ال تخضع مثؿ ىذه القرارات الف يعرض أم منيا عمى النائب العاـ

  :ة في الجناياتاإلحال  :الفقرة الثالثة 
( مف قانكف ا.ج.ؼ ، فاف قرار اإلحالة في الجنايات يختمؼ لما ىك 152استنادا إلى نص المادة )

عميو العمؿ في قرار اإلحالة في المخالفات كالجنح ، حيث تطمب المشرع الفمسطيني المزيد مف 
لجسامة الجريمة كما الشركط  كالضمانات لممتيـ عند إحالتو إلى  محكمة الجنايات ، كذلؾ نظرا 

كعميو فاف اإلحالة إلى محكمة الجنايات تتـ كفقا  .تقتضيو األصكؿ مف الحفاظ عمى سمعة المتيـ
  :لمقكاعد كاإلجراءات التالية

إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جناية فانو يقرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ كيرسؿ ممؼ  -1
 مساعديو. الدعكل إلى النائب العاـ أك أحد

إذا رأم النائب العاـ أك أحد مساعديو كجكب إجراء تحقيقات أخرل، يعيد ممؼ الدعكل إلى ككيؿ  -2
 النيابة الستيفاء ىذه التحقيقات.

إذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف قرار االتياـ صائب يأمر بإحالة المتيـ إلى المحكمة  -3
 المختصة لمحاكمتو.

ب العاـ أك أحد مساعديو أف الفعؿ ال يشكؿ جناية بأمر تعديؿ كصؼ التيمة إذا كجد النائ -4
عادة ممؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة لتقديميا إلى المحكمة المختصة.  كا 

                                                           
1
 .189محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
2
 (منقانونج.ج.ؾ.151المادة)-
3
عن:سعٌدنمور:أصولاإلجراءاتالجزائٌة،.نقال1299:مجموعةالمبادئالقانونٌةلمحكمةالتمٌٌز،ص128/66تمٌٌزجزاءرقم-

.422المرجعالسابق،ص.
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إذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف، أك أف الدعكل انقضت  -5
اكمة المتيـ عف ذات الجريمة، أك أنو غير مسؤكؿ جزائيا لصغر بالتقادـ أك العفك العاـ أك سبؽ مح

سنو أك لعاىة عقمية، أك لعدـ كجكد أدلة أك أف الفاعؿ غير معركؼ أك أف الظركؼ كالمبلبسات 
 يأمر بحفظيا.  تقتضي حفظ الدعكل لعدـ األىمية

عميو كالمدعي بالحقكؽ األكراؽ عمييا أف تعمف أمر الحفظ لممجني   إذا رأت النيابة العامة حفظ -6
 المدنية، فإذا تكفى أحدىما كاف اإلعبلف لكرثتو في محؿ إقامتيـ.

نما ىك  كالنائب العاـ ، عمى الصكرة المبينة أعبله ، ليس مرجعا استئنافيا  لقرارات النيابة العامة  ،  كا 
 . 1مرجع لمتصديؽ عمى قراراتيا في جميع األحياف  

ـ حديثنا  عف قرار االحالة مف تحت سيطرة النيابة العامة  كسطكتيا  كتخرج الدعكل العمكمية  بختا
كتنتقؿ الدعكل العمكمية مف اركقة النيابة العامة كما يحيط عمميا مف تكتـ كسرية  الى فضاء المحاكـ 
حيث تغؿ يد النيابة العامة كننتقؿ بالدعكل العمكمية مف مرحمة السرية الى المرحمة العمنية كتخضع 

النيابة العامة الى ضمانات المحاكمة العادلة كالتي تتـ تحت نظر كرقابة القضاء كالذم  يحد اعماؿ 
مف سيطرة النيابة العامة عمى الدعكل العمكمية في ىذه المرحمة مكضكع بحثنا في المبحث الثالث مف 

  :الفصؿ االكؿ مف ىذه الدراسة كفقا لما يمي

 

 

 

                                                           
النٌابةالعامةوتفوقهناالمشرعالفلسطٌنًعلىنظٌرهاألردنً-1 حٌثجعلالنائبالعامهومرجعالتصدٌقالقراراتالصادرةعن

لقرارالنٌابةالعامةاستئنافٌاردنًوالذيجعلالنائبالعاممرجعاوذلكعلىخالؾالمشرعاألوهولٌسمرجعااستئنافٌافًجمٌعاألحوال

 بدفع التحقٌق أثناء علٌه المشتكى أدلى إذا .(منقانونأصولم.ج.اوالتًتقضًبأنه"67فًحالةواحدة،وهًالحالةالتًنظمتهاالمادة)

المدعً إلى ٌستمع أن بعد العام المدعً على وجب عقاباً ٌستوجب ال الفعل بان أو بسقوطهاأو الدعوى سماع بعدم أو االختصاص بعدم ٌتعلق

 تارٌخ من ٌومٌن خالل العام للنائب قابالًلالستئناؾ الشأن بهذا قراره وٌكون .2 .به اإلدالء تارٌخ من أسبوع خالل الدفع فً ٌفصل أن الشخصً

(منقانونج.ج.ؾوالتًتقضًبأنه"إذادفعالمتهم124).والتًتقابلهاالمادة"سٌرالتحقٌق المراجعة هذه توقؾ وال علٌه المشتكى تبلٌؽه

وجبعرضالدفععلىالنائبالعامأواحدمساعدٌهللفصلفٌهخاللأربعوعشرٌنالدعوىبعدماالختصاصأوبعدمالقبولأوبانقضاء

.محاكمالبداٌة"مساعةبموجبقرارقابللالستئناؾأما
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 :بة العامة عمى الدعكل العمكميةالحد مف سيطرة النيا :المبحث الثالث
تخرج الدعكل العمكمية مف تحت عباءة النيابة العامة كحكزتيا كيحد مف سيطرتيا بقرار االحالة عمى 

اما باحالتيا مباشرة  في مكاد الجنح كالمخالفات  دكف الحاجة الى  :قضاء الحكـ كالتي تتـ بطريقتيف
كاد الجنايات مطمقا ، كفي بعض الجنح  التي تتطمب اجراء تحقيؽ فييا ، كاما بسبؽ تحقيقيا في م

كبذلؾ ننتقؿ بالدعكل العمكمية الى مرحمة المحاكمة كىي المرحمة الثانية  .مزيدا مف التمحيص كالتدقيؽ
 .لمدعكل العمكمية كيطمؽ عمييا ايضا تعبير مرحمة التحقيؽ النيائي

تمحيص ادلة الدعكل جميعا، ما كاف كىي مجمكعة مف االجراءات التي تستيدؼ  :مرحمة المحاكمة
منيا ضد مصمحة المتيـ كما كاف في مصمحتو ، كتيدؼ بذلؾ الى تقصي كؿ الحقيقة الكاقعية 

 .1كالقانكنية في شانيا ، ثـ الفصؿ في مكضكعيا

، تي االستدالؿ كالتحقيؽ االبتدائيكىكذا يتضح  لنا اف مرحمة المحاكمة ىي مرحمة مستقمة  عف مرحم
 –النيابة العامة  –المشرع عمى ىذا االستقبلؿ ال سيما في مكاجية  سمطة التحقيؽ كقد حرص 

كيترتب عمى اعماؿ ىذا المبدأ   .كيعبر عف ىذا االستقبلؿ بمبدأ الفصؿ بيف سمطتي التحقيؽ كالحكـ
شتراؾ بأنو ال يجكز ألحد افراد النيابة العامة الذيف سبؽ ليـ القياـ بالتحقيؽ في الدعكل العمكمية اال

كيترتب عمى ذلؾ الحكـ ببطبلف المحاكمة  فيما لك 2.في نظر نفس ىذه الدعكل في مرحمة المحاكمة
صدار الحكـ قد سبؽ لو القياـ بعمؿ مف  ثبت اف احد القضاة الذيف اشترككا في نظر الدعكل كا 

ي الف النيابة كىذا في رأينا امرا ميما في القانكف الفمسطين 3 .اعماؿ التحقيؽ في نفس ىذه الدعكل
العامة تجمع بكمتا يدييا سمطتي االتياـ كالتحقيؽ كمف غير المستساغ اك البلئؽ اضافة كظائؼ 
جديدة لمنيابة العامة كىي كظيفة الحكـ لما يعد عدكانا عمى الحقكؽ كالحريات كاعتداء" سافرا" عمى 

 .نزاىة القضاء

                                                           
1
.753المرجعالسابق،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،ص.:حمودنجٌبحسنًم-
2
.777المرجعالسابق،اصولاإلجراءاتالجنائٌة،ص.:سلٌمانعبدالمنعم-
3
رٌمةقدٌمتنعالقاضًمناالشتراكفًنظرالدعوىإذاكانتالجمنقانونج.ج.ؾوالتًتنص"(159)وذلكبمقتضىالمادةرقم-

وقعتعلٌهشخصٌا،أوإذاكانقدقامفًالدعوىبعملمأمورالضبطالقضائً،أوبوظٌفةالنٌابةالعامة،أوالمدافععناحدالخصومأو

الوٌمتنعكذلكمناالشتراكفًالحكمإذاكانقدقامفًالدعوىبعملمنأعمفٌهاعمالمنأعمالأهلالخبرة.أدىإلىشهادة،أوباشر

منذاتالقانونوالتًتنص(162)والمادة،"التحقٌقأواإلحالةأوأنٌشتركفًالحكمفًالطعنإذاكانالحكمالمطعونفٌهصادرامنه

الردالمبٌنةفًقانونحاالتللخصومطلبردالقضاةعنالحكمفًالحاالتالواردةفًالمادةالسابقة،وفًسائرالحاالتعلىانه"

ٌتعلقبطلبالرد وٌعتبرالمجنًعلٌهفٌما أومأموريالضبطالقضائً، أصولالمحاكماتالمدنٌة،والٌجوزردأعضاءالنٌابةالعامة،

 ."بمثابةخصمفًالدعوى



94 
 

ارنة في كؿ مف مصر كاألردف عمى تأكيد كقد حرص المشرع الفمسطيني متناغما مع التشريعات المق
 –الفصؿ بيف سمطتي التحقيؽ كالقضاء  –استقبلؿ كؿ مف قضاء الحكـ كقضاء التحقيؽ عف االخر 

كذلؾ بتحديد تأثير التحقيؽ عمى مرحمة الحكـ كنص عمى القكاعد التي تؤكد استقبلؿ قضاء الحكـ 
فمف المقرر اف تعدؿ التيمة بإضافة  .كقائععف قضاء التحقيؽ كذلؾ في تقدير التكييؼ القانكني لم

اذا كانت ىذه الكقائع قد ثبتت .كقائع جديدة الى التيمة االصمية إلعطائيا التكييؼ القانكني الصحيح
.كما اكد مبدأ حرية 1مف التحقيؽ االبتدائي ، اك مف المرافعة في الجمسة ،كلك لـ تذكر بأمر االحالة 

 .2ي حكمو عمى أم دليؿ يطرح امامو في الجمسة القاضي في االقتناع فمو اف يبن

رغـ اف سيطرة النيابة العامة تخبك كتتحدد في مرحمة المحاكمة  اال انيا تمعب دكرا بالغ األىمية في 
ىذه المرحمة فيي جزء ال يتجزأ مف تشكيؿ أم محكمة جنائية اماـ المحاكـ النظامية ، فبل يصح 

الخصكـ فتكجو الطمبات ، كتناقش الشيكد ، كترد عمى مايثيره االنعقاد إال بحضكرىا ، كتتخذ صفة 
ال يعمؿ إال  –النيابة العامة  –المتيـ مف طمبات ك/اك دفكع )المطمب االكؿ( ، إال اف ممثؿ االتياـ 

بكحي مف ضميره  ، كفي حدكد كاجبو القانكني. دكف اف تككف لو أم مصمحة شخصية مف كراء 
تـز النيابة العامة بتقديـ عناصر الدعكل كأدلتيا الى القضاء ، كلك كاف لذلؾ تم.االتياـ الذم يمثمو

منيا ما ىك في مصمحة المتيـ ، كعمييا اف تقدـ المعكنة الى القضاء حتى تيسر لو الكصكؿ الى 
ذا ضعفت ادلة االتياـ ك/أك انيارت عمى النيابة العامة  حكـ عادؿ كنزيو كمطابؽ لمقانكف ، كا 

                                                           
1
هذاالتعدٌلعلىجوزللمحكمةأنتعدلالتهمةعلىأنالٌبنىٌ.ج.ؾوالتًتنص"امنقانون(272مادة)وذلكبمقتضىالمواد:ال-

متهممنوقائعلمتشملهاألبٌنةالمقدمة،وإذاكانالتعدٌلٌعرضالمتهملعقوبةاشدتؤجلالقضٌةللمدةالتًتراهاالمحكمةضرورٌةلتمكٌنال

للفعلالمسندللمتهمللمحكمةأنتؽٌرفىحكمهاالوصؾالقانونً(ج.ج.موالتًتنص"328"،والمادة)تحضٌردفاعهعلىالتهمةالمعدلة

تكلٌؾ،ولهاتعدٌلالتهمةبإضافةالظروؾالمشددةالتًتثبتمنالتحقٌقأومنالمرافعةفىالجلسة،ولوكانتلمتذكربأمراإلحالةأوال

"،تكلٌؾبالحضور.ولهاأٌضاإصالحكلخطأماديوتدرككلسهوفىعبارةاالتهاممماٌكونفىأمراإلحالة،أوفىطلبالبالحضور.

 لم:عوقائ على التعدٌل هذا ٌبنى ال ان على عادلة تراها التً للشروط وفقاً التهمة تعدل ان للمحكمة ٌجوز(ا.ج.اوالتًتنص""234والمادة)

 دفاعه تحضٌر من المتهم لتمكٌن ضرورٌة لمحكمةتراها لمدة القضٌة تؤجل اشد لعقوبة المتهم ٌعرض التعدٌل كان واذا .المقدمة البٌنة تشملها

." المعدلة التهمة على

2
تحكمالمحكمةفًالدعوىحسبقناعتهاالتًتكونتلدٌهابكامل.1.ج.ؾوالتًتنصعلىانه"ا(273مادة)ال:وذلكبمقتضىالمواد-

لتوصلإلٌهبطرٌقؼٌرمشروع.حرٌتهاوالٌجوزلهاأنتبنًحكمهاعلىأيدلٌللمٌطرحأمامهافًالجلسةأوتما

ٌصدرالحكمفًجلسة.3كلقولٌثبتانهصدرمناحدالمتهمٌنأوالشهودوتحتوطأةاإلكراهأوالتهدٌدٌهدروالٌعولعلٌه..2

الدعوىحسبموالتًتقضًبانه"ٌحكمالقاضًفى.منقانونج.ج(322)والمادة"،علنٌةولوكانتالدعوىنظرتفًجلسةسرٌة

فىالجلسة.وكلقولٌثبتأنههأماهالعقٌدة،التًتكونتلدٌةبكاملحرٌته،ومعذلكالٌجوزلهأنٌبنًحكمهعلىأيدلٌللمٌطرح

صدرمنأحدالمتهمٌنأوالشهودتحتوطأهاإلكراهأوالتهدٌدبهٌهدروالٌعولعلٌه.
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المتيـ صراحة ، كليا ايضا سمطة طمب تصحيح االخطاء القضائية عف طريؽ المطالبة ببراءة 
الطعف في االحكاـ الجنائية) المطمب الثاني( كىذا ما سنتناكلو بالبحث كالدراسة عمى التكالي كفقا لما 

  :يمي

  :دكر النيابة العامة في مرحمة المحاكمة الجنائية :المطمب االكؿ
ا جزءا مف السمطة القضائية في اداء الكظيفة القضائية مع المحاكـ ، فيي تتكامؿ النيابة العامة بكصفي

تختص بسمطتي االتياـ كالتحقيؽ كال تتعداىما الى سمطة الحكـ  محافظة بذلؾ عمى حياد القضاء 
كالذم  ىك مف اىـ ضماناتو الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالحكـ، كما تخفؼ االعباء عمى القضاء 

سبؽ لممؼ الدعكل مما يمكف القضاة  مف الحكـ غير متأثريف برأم مسبؽ ضد كذلؾ بالتحضير الم
 .المتيـ

تمثيؿ النيابة العامة في المحاكـ الجنائية ) الفرع االكؿ(  ،  :كسنقسـ دراستنا في المطمب الى فرعيف
 كدكر النيابة العامة في جمسات المحاكـ الجنائية ) الفرع الثاني( كفقا لما يمي:

 لى: تمثيؿ النيابة العامة في المحاكـ الجنائية: الفرع األك 
مف المبادمء  األساسية في التنظيـ القضائي الجنائي تمثيؿ النيابة العامة أماـ كؿ جية مف جيات 
القضاء الجنائي ، كيرجع ذلؾ الى اف النيابة العامة طرؼ رئيس في كؿ دعكل جنائية ، حتى كلك 

ي بالحؽ الشخصي ، فالنيابة العامة اذا جزء أساسي في تشكيؿ حركت الدعكل الجنائية مف قبؿ المدع
المحكمة الجنائية ، كال يعد تشكيميا صحيحا كال تعتبر اجراءاتيا صحيحة ما لـ تكف النيابة العامة 

. كىذا ما تبناه المشرع الفمسطيني بالتكافؽ مع المشرع المصرم ، فالنيابة العامة جزء ال 1ممثمة فييا
عمى خبلؼ المشرع االردني كالذم .2ؿ أم محكمة جنائية عادية عمى مختمؼ درجاتيايتجزأ مف تشكي

 .جعؿ تمثيؿ النيابة العامة في المحاكـ الصمحية امرا اختياريا

 كسنقكـ بعرض النتائج المترتبة عمى ىذا المبدأ كفقا لما يمي: 

 

                                                           
1
.568دالؽرٌب:المرجعالسابق،المركزالقانونًللنٌابةالعامة،ص.لمزٌدمنالتفصٌلانظر:محمدعٌ-
تنعقدجلساتمحاكمالصلحفًدعاويالجنحبحضوروكٌل"وتقضًعلىاته.ج.ؾاقانون(ةمن322ادة)المألحكاموذلكوفقا-2

 .كاتب.والالنٌابةالعامة
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 نتائج المبدأ: 

جمسة  انعقادا صحيحا  بدكف حضكر احد حضكر النيابة العامة اجبارم ، كال يجكز انعقاد  أم  -1
 ..1اعضاء النيابة العامة كيجب اف يثبت ذلؾ صراحة في محاضر الجمسات

كقاعدة عامة تحريؾ الدعكل العمكمية إال ما استثنى  –قضاء الحكـ  -ال يجكز لمقضاء الجالس  -2
ـ عف كاقعة بنص خاص صريح مثؿ الحؽ في تحريؾ جرائـ الجمسات كعمى ذلؾ ال يجكز معاقبة متي

 .غير التي كردت في قرار االحالة
ال يجكز لمقضاء أف يأمر النيابة العامة باتخاذ اجراء معيف يدخؿ في صميـ اختصاصيا اذ ال   -3

 .يجكز لممحكمة اف تطمب مف النيابة  رفع دعكل ضد متيـ أكك حفظ األكراؽ
اك مرافعاتيا إال في حدكد النظاـ ال يجكز لممحكمة أف تقيد حرية النيابة العامة في ابداء طمباتيا   -4

نما تمتـز بالتكييؼ  كاحتراـ حؽ الدفاع كما ال تتقيد المحكمة بطمبات النيابة اك تكييفيا لمجريمة ، كا 
 .السميـ الذم يقتضيو القانكف كالضمير

كذلؾ ألف عضك النيابة العامة خصما اصميا في الدعكل  .ال يجكز رد أعضاء النيابة العامة  -5
نما خاضع لتقدير  العمكمية  ال يجكز لمخصـ اف يرد خصمو كالف رأم النيابة غير ممـز لمقاضي كا 
 .2المحكمة 

تمثيؿ النيابة العامة ضركرم  في كافة اجراءات التحقيؽ النيائي الذم تباشره المحكمة ، كلك كاف  -6
 .كما في حاؿ االنتقاؿ إلجراء المعاينة .خارج اركقة المحكمة

ؿ النيابة العامة مف المحاكمة مطمقا كحيث يترتب عمى استبعاده بطبلف كال يجكز استبعاد ممث -7
تشكيؿ المحكمة ، الف تمثيؿ النيابة العامة  مف االمكر الجكىرية  المتعمقة بتشكيؿ المحكمة ، كاف 
عدـ تمثيؿ النيابة العامة يجعؿ تشكيؿ المحكمة مخالفا  لؤلصكؿ كالقانكف مما يؤدم الى بطبلف 

. كعميو يجكز لرئيس المحكمة اذا صدر مف احد 3متخذة بما فييا الحكـ الصادر االجراءات ال
الحاضريف ما يخؿ بنظاـ الجمسة طرده منيا ، سكاء اكاف مف الخصكـ أك غيرىـ باستثناء ممثؿ النيابة 

 .4العامة
                                                           

1
- النقضالفلسطٌ  الخصوصقضتمحكمة االستئنافٌةوفًهذا بصفتها ارٌحا بداٌة انمحكمة نجد ..." بقولها ) رامهللا )دائرة نٌة

نظرتاالستئناؾالمقدمالٌهامنالمستأنؾ)المطعونضده(فًؼٌابوكٌلالنٌابة..وحٌثانهذااالجراءٌخالؾ9/3/22223وبجلسة

نص)تنعقدجلساتمحكمةالبداٌةبحضوروكٌلالنٌابةالعامة(وعلٌه..تقرر(منقانوناالجراءاتالجزائٌةوالتًت223/2نصالمادة)

كامقبولالطعنموضوعاوإلؽاءالقرارالمطعونفٌهوإعادةاالوراقإلىمحكمةبداٌةارٌحابصفتهااالستئنافٌة....".انظر:مجموعةاالح

،جمعٌةالقضاة2224المنعقدةفًرامهللافًالدعاوىالجزائٌةمنذانشائهاحتىالقضائٌةوالمبادئالقانونٌةالصادرةعنالنقضالفلسطٌنٌة

.52،ص.2224الفلسطٌنٌٌن،الطبعةاالولى،

اٌةومنالجدٌرذكرهبانالمشرعالفلسطٌنًلمٌستلزمدرجةمعٌنةفًعضوالنٌابةالعامةالممثلبالجلسةاماممحكمةالصلحاومحكمةالبد
فًحٌتاستلزمانلٌكونممثلالنٌابةالعامةاماممحكمةالنقضانالتقلدرجتهعنرئٌسنٌابةوذلكوفقااوام اممحكمةاالستئناؾ

(.2222(لسنة)1(منقانونالسلطةالقضائٌةالفلسطٌنًرقم)68/4إلحكامالمادة)
2
حتانٌسريعلىاعضاءالنٌابةالعامةماٌسريعلىالقضاةمنردمثلاالانبعضالقوانٌناجازترداعضاءالنٌابةالعامةوسم-

 .571-572القانونالٌونانًوالقانونالروسً.انظر:الدكتورمحمدعبدالؽرٌب:مرجعسابق،ص
3
.322محمدعلًسالمالحلبً:الوجٌزفًاصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص.-
4
.465اصولاالجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص.محمدسعٌدنمور:-
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لـ  النيابة العامة ال تحضر مداكالت الحكـ الصادر في الدعكل ، كال مجاؿ لمنيابة العامة اذا  -8
 .يرضيا الحكـ إال الطعف فيو كفقا لؤلصؿ كالقانكف

( مف قانكف اصكؿ ـ.ج.ا  كالتي تقضي 16/1كمف الجدير ذكره باف النيابة العامة كفقا ألحكاـ المادة )
كىذا يعني اف  .بأنو ) لممدعي العاـ اف يقكـ بتمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية(

كـ بكظيفة محامي السمطة التنفيذية اماـ المحاكـ في الدعاكل التي تقاـ عمييا ، ككذلؾ المدعي العاـ يق
 .1في تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل الدكائر القضائية 

كبعد الحديث عف مبدأ اعتبار النيابة العامة جزء" اصيبل" مف تشكيؿ المحكمة الجنائية سننتقؿ لمحديث 
 .ت كفقا لما يميعف دكر النيابة العامة في الجمسا

 دكر النيابة العامة في جمسات المحاكـ:   :الفرع الثاني
ليست النيابة العامة ألة عمياء تقيـ الدعكل بصكرة الية ، كليست أيضا جبلدا ىدفو فقط ادانة المتيـ ، 
ككاقع االمر اف النيابة العامة تقكـ بدكر استراتيجي في الدعكل العمكمية كىي خصما شريفا ىدفو 

قيؽ العدالة الجنائية كحماية حقكؽ المتيـ كحرياتو االساسية كالمكفكلة بمكجب القانكف االساسي تح
 ..الفمسطيني

كعمى عضك النيابة العامة كلمضمكع في ىذا الدكر عمى الكجو االكمؿ ، التحضير كاإلعداد بشكؿ كاؼ 
لمكقكؼ عمى نتائج قبؿ حضكر الجمسة ، كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى ممؼ التحقيؽ االبتدائي 

فادات الشيكد كنتائج التفتيش .. ، كما ينبغي عمى عضك النيابة العامة متابعة كؿ .االستجكاب كا 
االجراءات التي قاـ بيا زمبلئو في الممؼ  ليتابع مف حيث انتيى اخر اجراء  ، ىذا باإلضافة الى 

 .2مناقشة المتيـ كالشيكد اثناء الجمسات 

سمطة اصدار االكامر الجنائية كىي احدل االختصاصات ايضا  نيابة العامةكمف الجدير ذكره باف لم
التي خكليا المشرع االجرائي المصرم لمنيابة العامة كىي تشكؿ خركجا عمى المبادئ المعركفة 
كالمستقرة في االجراءات الجزائية ، كفكرة اصدار االكامر الجنائية انما تشبو فكرة االصكؿ المكجزة التي 

كمفيـك ا كؿ مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ، كقانكف اصكؿ المحاكمات األردني. نص عميي
يعني  اف الدعكل العمكمية يتـ نظرىا كالفصؿ فييا بالخركج عمى القكاعد كالمبادئ  االكامر الجنائية

                                                           
1
 .57محمودشاهٌن:تقرٌرحولالنٌابةالعامةالفلسطٌنٌة،مرجعسابق،ص.-
2
،2229(،7اٌةعمران:النٌابةالعامةالفلسطٌنٌة،الهٌئةالمستقلةلحقوقالمواطن"دٌوانالمظالم"،سلسلةتقارٌرقانونٌة،رقم)-

 .53لسطٌن،رامهللا،ص.ف
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التي تحكـ اجراءات  المحاكمة ، بحيث يصدر الحكـ في مكاجية المتيـ دكف دعكتو لحضكر 
ك ال يقتصر دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية في مرحمة المحاكمة عمى تمثيميا  .1لمحاكمة ا

نما يتعداىما الى دكر النيابة العامة في  لدل الماحكـ الجنائية ك/اك دكرىا في جمسات المحكمة كا 
  :الطعف في االحكاـ الجزائية مكضكع )المطمب الثاني( كفقا لما يمي

  :: سمطة النيابة العامة في الطعف في االحكاـالمطمب الثاني
ك ذلؾ تماشيان مع فمسفة المشرع الجزائي في   ،لمنيابة العامة الحؽ في الطعف في االحكاـ الجزائية 

جعؿ التقاضي عمى درجات لمكصكؿ إلى الحقيقة كذلؾ بعد تمحيص االدلو كالنصكص القانكنية مف 
  .كل حرصان عمى تحقيؽ العدالة الجنائية كاستقرار المجتمعجديد كلتكفير االطمئناف إلطراؼ  الدع

فالقضاة بشر يصيبكف كيخطئكف ، فقد يصدر حكـ مف محكمة جزائية  كال يتفؽ مع االصكؿ المطمكبة 
اك القكاعد القانكنية اما لغمط في التطبيؽ أك لسيك  أك لزلؿ ، ليذا أتيحت الفرصة لمنيابة العامة اذا لـ 

لحكـ كلـ ترض عنو اف  تمجْا الى الطعف  فيو لدل المحاكـ الجنائية المختصة ، كذلؾ  تقتنع بعدالة ا
بطريؽ االستئناؼ كالنقض  ) الفرع االكؿ ( اكقد يحدث أف تجد النيابة العامة بعد الحكـ النيائي 
ظركؼ لك انيا كانت مطركحة عمى المحكمة كقتئذ لتغير الحكـ في الدعكل كىك الحاؿ في اعادة 

حاكمة ) الفرع الثاني  ( ، كذلؾ حرصا عمى فعالية دكر النيابة العامة في تحقيؽ كحماية العدالة الم
 الجنائية كالذم سنتناكلو بالبحث كالتمحيص كفقا لما يمي:  

 الفرع األكؿ: الطعف بطريؽ االستئناؼ كالنقض:  
لمنيابة العامة  –مكضكع الدراسة  -أتاح القانكف االجرائي الفمسطيني كالقكانيف االجرائية  المقارنة  

الحؽ في الطعف في األحكاـ الجزائية بطرؽ الطعف العادية بطريؽ االستئناؼ )الفقرة االكلى( ، كالطعف 
  :بطريؽ النقض )الفقرة الثانية  ( كفقا لما يمي

 

 

 

 
                                                           

1
 .133نبٌهصالح:الوسٌطفًمبادئاالجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص.-
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 الستئناؼ:باالفقرة األكلى: الطعف 

ة مف محكمة  أكؿ درجة أم المحاكـ الجزائية ) االستئناؼ ىك طريقة عادية لمطعف في األحكاـ الصادر 
اماـ  محكمة درجة أعمى إلعادة الفصؿ فييا  ، كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة   كالبداية ( محاكـ الصمح 

 .2( مف قانكف اصكؿ  ـ.ج.ا 261كالمادة )،   1 ( مف قانكف ا.ج.ؼ 323)

كالبداية خبلؿ ثبلثيف يكمان تبدأ مف اليـك  محاكـ الصمح كلمنيابة العامة استئناؼ االحكاـ الصادرة مف 
ذا كاف االستئناؼ مرفكعان مف النيابة العامة لممحكمة اف تؤيد الحكـ أك  3التالي لصدكر الحكـ  , كا 

تمغيو اك تعدلو سكاء  ضد المتيـ أك لمصمحتو كال يجكز تشديد العقكبة كال الغاء الحكـ الصادر بالبراءة 
 .4حكمة  التي تنظر االستئناؼ إال بإجماع اراء قضاة الم

كال يجكز لمنيابة العامة اف تتنازؿ عف حقيا في الطعف في الحكـ حتى كلك صدر مكافقان لطمباتيا ،  
 210كالمنشكر عمى الصفحة  43/1960كقد طبقت محكمة التمييز االردنية ىذا المبدأ في قرارىا رقـ 

"  إف اعضاء النيابة العامة ليسكا ىـ اصحاب :يومف مجمة نقابة المحاميف لمسنة الثامنة كقد جاء ف
نما ىـ مككمكف فقط في مبلحقتيا كأما القضاء فبل يقبؿ منيـ التنازؿ عف حؽ الطعف  الدعكل الجزائية كا 

كيشترط لقبكؿ االستئناؼ اف يككف ضرر لحؽ بمصالح  المستأنؼ ,  . 5في الحكـ الذم صدر فييا " 
كال يؤخذ ضرر  .ى كلك كاف الحكـ صادران كفقا  لمطالبتيا اف تستأنفو إال أف النيابة العامة كحدىا حت

ىا ينجـ  مف الظمـ  الذم ر النيابة العامة بعيف االعتبار ألنيا حارسة القانكف , كىي خصـ شريؼ كضر 
النيابة  كحصرت  فإذا كاف الحكـ البدائي صادران في تيمتيف .6يمحؽ االفراد جراء سكء تطبيؽ القانكف 

ذا كاف ستئنافية اف تبحث بالتيمة االخرلة استئنافيا بإحداىما فقط فبل يجكز لممحكمة االالعام , كا 
فقط ال يجكز .كلـ تستأنؼ النيابة العامة إال بالنسبة ألحدىما   الحكـ صادران بالنسبة لشخصيف

حكـ الصادر لممحكمة االستئنافية اف تعرض لآلخر , أما إذا كانت التيمو كاحده كاستأنفت النيابة ال
فييا بحؽ المتيـ , فإف االستئناؼ ينشر الدعكل بجميع جياتيا حتى كلككاف سبب االستئناؼ ينصب 

                                                           
1-( المادة منقانون323تقضً ا.ج.ؾ( فً -1باالتً" الحضورٌة بمثابة والمعتبرة الحضورٌة استئناؾاالحكام ٌجوزللخصوم

اذاكانتصادرة-كانتصادرةعنمحاكمالصلحتستانؾاماممحاكمالبداٌةبصفتهااالستئنافٌة.باذا-الدعاوىالجزائٌةعلىالنحوالتالً:ا

 االستئناؾ. محاكم تستانؾامام اولدرجة محاكم بصفتها البداٌة القانوناالحكام-2عنمحاكم فًهذا لالجراءاتالمقررة تستانؾوفقا

 ستئنافها".والقراراتالتًٌنصأيقانوناخرعلىجوازا


3
للنٌابةالعامةاستئناؾاالحكامالصادرةمنمحكمتًالصلحوالبداٌة(منقانونج.ج.ؾوالتًتقضًبانه"329وفقاألحكامالمادة)-

خاللثالثٌنٌوماتبدامنالٌومالتالًلصدورالحكم".
4
اذاكاناالستئناؾمرفوعامنالنٌابةالعامة،فللمحكمةانتؤٌد-1ه"(منقانونج.ج.ؾوالتًتقضًبان342وفقاألحكامالمادة)-

الٌجوزتشدٌدالعقوبةوالالؽاءالحكمالصادربالبراءةاالباجماعاراءقضاة-2الحكماوتلؽٌهاوتعدلهسواءضدالمتهماولمصلحته.

المحكمةالتًتنظراالستئناؾ".
5
.225تفًأصولالمحاكماتالجزئٌة،الرجعالسابق،ص.الكٌالنً,:محاضرافاروق-
6- الحلبً:الوجٌزف121ً،ص.1961لسنة25/61تمٌزجزاءرقم انظرمحمدعلًسالم اصولالمحاكماتالجزئٌة,المرجع.

.382السابق،ص.



122 
 

عمى نقطو معينو كيككف مف حؽ محكمة االستئناؼ اف تؤيد الحكـ اك تمغيو اك تعدلو سكاء ضد المتيـ 
 ..1 أك لمصمحتو

ي ليس مف حؽ النيابة العامة استئناؼ كمف الجدير بالذكر بأف الحكـ الصادر في دعكل الحؽ الشخص
الجزء مف الحكـ  المتعمؽ بدعكل الحؽ الشخصي , ألنيا ليست خصمان في دعكل الحؽ الشخصي إذا 
اف حؽ استئناؼ مثؿ ىذا الحكـ انما يعكد لممحكـك عميو اك المدعي الشخصي اك المسئكؿ عف 

 ..2الحقكؽ المدنية

بعقكبة  االعداـ كالصادرة بعقكبة االشغاؿ الشاقة كاالعتقاؿ  كتستأنؼ بحكـ القانكف األحكاـ الصادرة
( ا.ج.ؼ كالتي تقضي بانو "  327المؤبد كلك لـ يتقدـ الخصكـ بطمب ذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )

تستانؼ االحكاـ الصادرة بعقكبة االعداـ كالصادرة بعقكبة السجف المؤبد كلك لـ يتقدـ الخصـك بطمب 
كالتي تقضي بانو " تستأنؼ بحكـ القانكف االحكاـ الصادرة    ( أصكؿ ـ.ج.ا260كالمادة ) .ذلؾ "

بعقكبة االعداـ كالصادر بعقكبة الحبس المؤبد أك بعقكبة السجف المؤبد أك بعقكبة  جنائية  ال تقؿ عف 
 .خمس سنكات تستأنؼ  كلك لـ يطمب المحككـ عميو ذلؾ "

 الفقرة الثانية: الطعف بالنقض: 

بالنقض إلى تصحيح الحكـ النيائي غير القابؿ لمطعف فيو بطرؽ الطعف العادية مما قد ييدؼ الطعف 
كىك ييدؼ بالتالي إلى ضماف كحدة ،  يككف قد شابو مف خطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو أك تفسيره 

 .3تطبيؽ القانكف كالحيمكلة دكف تضارب التفسيرات التي تأخذ بيا المحاكـ المختمفة 

" بأف محكمة التمييز ىي محكمة قانكف كليس  مييز االردنية ىذا المبدأ بالقكؿمحكمة التكقد طبقت 
لمكضكعي كتطبيؽ القانكف درجو مف درجات التقاضي كتنحصر كظيفتيا في تثبيت تفسير القانكف ا

, عمى نحك تستقر معو االحكاـ كيطمئف اليو الجميكر كيرتب معامبلتو كتصرفاتو عمى االجرائي
نما يفترض  .4اساسو كال ييدؼ الطعف بالتمييز إلى اعادة فحص كقائع الدعكل لمتحقيؽ مف ثبكتيا , كا 

                                                           
معٌادالحلبً:الوسٌطفًشرحقانوناصولالمحاكمات.انظر:.محمدعلًسال6482م,ص.1968لسنة53/68جزاءرقمزتمه-1

.253,ص.-252الجزائٌة،الجزءالثالث،المرجعالسابق،ص.

 جزاء تمٌز -2 491/99رقم ،ص.2222لسنة  الوسٌطفًشرحقانوناصول  انظر:. 2442 م  الحلبً: عٌاد علًسالم محمد

.382. بق،صالمحاكماتألجزائٌة،،المرجعالسا

.838الجنائٌة،،المرجعالسابق،ص.اإلجراءاتسلٌمانعبدالمنعم:أصول-3

.أنظر:محمدعلًسالمالحلبً:الوسٌطفًأصولالمحاكماتالجزئٌة,المرجع768م,ص.1964لسنة72/64تمٌٌزجزءرقم-4

.422السابق,ص.
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التسميـ بيذه الكقائع عمى النحك الذم قررتو في شأنيا محكمة المكضكع , كيقتصر الطعف بالتمييز 
 .1عمى مناقشة صحة التكييؼ 

مييز باألردف بميما محكمة التكمف الجدير بالذكر أف محكمة النقض في كؿ مف فمسطيف كمصر تقا
انو ال يجكز االلتجاء الييا إال بالنسبة لؤلحكاـ التي  كيترتب عمى الطبيعة االستثنائية ليذه المحكمة

اما االحكاـ التي  ال تزاؿ  قابمة  لمطعف   .استنفذت طرؽ الطعف العادية كصارت احكامان نيائية
  .في فمسطيف ك مصر كالتمييز في االردفباالستئناؼ فبل يجكز الطعف فييا بطريؽ النقض 

ف كاف االصؿ أف االحكاـ التي تصدرىا محكمة النقض ال تمـز غيرىا مف المحاكـ اال ما نص عميو  كا 
 . 2استثناء  ، كلكنيا  في الكاقع ذات اثر ادبي يجعؿ القضاء ييتدم بيا في أحكامو

  :بالنقض مف كؿ مف( مف قانكف ا.ج.ؼ بأنو يككف الطعف  349كقد نصت المادة )

 النيابة العامة  -1
 المحككـ عميو  -2
 المدعى بالحؽ الشخصي  -3
 المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية  -4

 ( مف قانكف ا.ج.ؼ أسباب الطعف بالنقض بما يمي: 351كقد حددت المادة )

  :ال يقبؿ الطعف بالنقض إال لؤلسباب التالية

 .اذا كقع بطبلف في  االجراءات اثر في الحكـ -1
 .ف المحكمة التي اصدرتو مشكمة كفقا لمقانكف ، اك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في الدعكلاذا لـ تك -2
 .اذا صدر حكماف متناقضاف في كقت كاحد في كاقعة كاحدة -3
 .الحكـ بما يجاكز طمب الخصـ -4
 .، اكفي تفسيرهطعكف فيع بنى عمى مخالفة القانكف، اك عمى خطا في تطبيقواذا كاف الحكـ الم -5
 .، اك تناقضياجبة ، اك عدـ كفايتيا، اك غمكضيااسبابو المك خمك الحكـ مف  -6

                                                           
..422.المرجعالسابق.ص.526ص.م,1973لسنة13/73تمٌٌزجزءرقم-1

 .985,المرجعالسابق,ص.2,1962الجزائٌة،طاإلجراءاتاصول حسنصادقالمرصفاوي:-2
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 .مخالفة قكاعد االختصاص اك تجاكز المحكمة سمطتيا القانكنية -7
مخالفة االجراءات االخرل اذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة كلـ يجر  -8

 .تصحيحيا في مراحؿ المحاكمة التي تمييا
كيقدـ طمب الطعف بالنقض إلى قمـ  . 1قض لمنيابة العامة خبلؿ اربعيف يكمان كيككف ميعاد الطعف بالن

  .2محكمة النقض ة التي أصدرت الحكـ  أك إلى قمـ المحكم

كاف الطعف بالنقض مف قبؿ ككيؿ النيابة كليس مف رئيس النيابة يؤدم إلى عدـ قبكؿ الطعف لمخالفتو 
ـ كالتي تنص عمى انو " ال يجكز أف 2002لسنة  1ـ ( مف قانكف السمطة القضائية رق69نص المادة )

,  كتنص المادة 3 يؤدم كظيفة النيابة العامة لدل المحكمة العميا مف تقؿ درجتو عف رئيس نيابة (
 ( مف قانكف ا.ج.ؼ تحت عنكاف النقض بأمر خطي بأنو 375)

النقض إذا كاف  " لكزير العدؿ أف يطمب مف النائب العاـ خطيان عرض ممؼ الدعكل عمى محكمة
كلـ يسبؽ  لمحكمة النقض البت فيو , كيطمب  الحكـ مخالفان لمقانكف قد اكتسب الدرجة  القطعية

  .باالستناد إلى ذلؾ ابطاؿ االجراء أك نقض الحكـ أك القرار"

ننا نرل في ىذا النص غير المستساغ دستكريا  باعتبار كزير العدؿ عضك في السمطة التنفيذية   كا 
عمى استقبلؿ السمطة القضائية كمخالفان لمقانكف االساسي الفمسطيني كالذم يقضي في المادة   عدكانا 

( بأنو"  القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ بغير القانكف كال يجكز ألية سمطو التدخؿ 89)
 .في القضاة اك في شؤكف العدالة "

                                                           
تقدٌمالطعنبالنقضللنٌابةالعامة،والمحكومعلٌهوالمدعًبالحق-1علىانه"ا.ج.ؾ(منقانون355نصالمادة)-1 ٌكونمٌعاد

المدنًوالمسؤول ٌوما. خاللاربعٌن كان-2عنالحقوقالمدنٌة اذا الحكم الذيٌلًتارٌخصدور بالنقضمنالٌوم الطعن مٌعاد ٌبدا

حضورٌاأومنالٌومالذيٌلًتٌلٌؽهاذاكانالحكمبمثابةالحضوري".

2-( منقانونج.ج.ؾ356نصالمادة المحكمة( طلبالطعنبالنقضإلىقلم ٌقدم " محكمةعلىانه اوإلىقلم التًاصدرتالحكم

 النقض".

ألحكامالقضائٌةوالمبادئالقانونٌةالصادرةعنمحكمةالنقضالمنعقدةفًا،4/4/2226،بتارٌخ11/2226رقمنقض جزاء فلسطٌن3ً

،ص.2227لطبعةاألولى،،،اعدادوترتٌبراسماحمدألبدوي14/7/2226إلى15/7/5/2224رامهللافًالدعاويالجزائٌةمن

189.
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سمطة النيابة في طمب تصحيح االخطاء صكرتيف مف صكر الطعف التي تكضح   كبعد اف استعرضنا
العمؿ القضائي كىذا ما  القضائية , سننتقؿ لبحث صكرة اخيرة  تبدك  فييا النيابة  كأنيا  تكمؿ

  :سنتناكلو بالبحث في الفرع الثاني كفقان لما يمي

  :اعادة المحاكمة :الفرع الثاني
ه  القانكف في حاالت حددىا عمى سبيؿ اعادة المحاكمة ك/أك اعادة النظر طريؽ طعف غير عادم يقرر 

الحصر ضد احكاـ االدانة الباتة في الجنايات كالجنح ، إلصبلح خطأ قضائي تعمؽ بتقدير كقائع 
 .1الدعكل

رغـ الضمانات المتنكعة التي اكجبتيا القكانيف االجرائية خبلؿ مراحؿ الخصكمة الجنائية , فانو مف 
رة نيائية , فالقضاة بشر يصيبكف كقد يخطئكف في أحكاميـ المستحيؿ تجنب االخطاء القضائية بصك 

كتككف ىذه االخطاء مف الجسامة كالخطكرة مما تتأذل بو ألعدالة كتكمف مشكمة اعادة المحاكمة في 
التكفيؽ بيف االحتراـ الكاجب لؤلحكاـ الباتة الحائرة  لقكة االمر المقضي بو , كما بيف الشعكر العاـ 

. كىكذا فقد ترؾ المشرع  2مب اصبلح االخطاء القضائية التي يرتكبيا بعض القضاةبالعدالة كالذم يتط
االجرائي منفذان لممحككـ عميو كالذم صدر بحقو حكـ مبـر  شابو خطأ  ، لكي يتخمص مف اثار ىذا 
الحكـ الظالـ عف طريؽ اعادة المحاكمة. كعميو  فأساس اعادة المحاكمة ىك ابراز الحقيقة المكضكعية 

كىذا  . 3غميبيا عمى الحقيقة الشكمية المستفادة مف حجية االحكاـ , حيث تكجب العدالة ىذا التغميبكت
ما اسست  لو محكمو التمييز بقكليا " حيث اف طريؽ اعادة المحاكمة تقضي اىدار حجية االحكاـ 

إال بإتباع  المقضية مف اجؿ تصحيح االخطاء المكضكعية في تقدير الكقائع كالتي ال مجاؿ لتداركيا
 .4اعادة المحاكمة مف اجؿ تحقيؽ العدالة كالمحافظة عمى المصمحة العامة " 

 

                                                           
.1285الجنائٌة،المرجعالسابق،ص.اإلجراءاتمحمودنجٌبحسنً:شرحقانون-1

2
.554محمدصبحًنجم:الوجٌزفًاصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص.-
629الجزائٌة،المرجعالسابق،ص.اإلجراءات:اصول نمور محمدسعٌد-3

4- 84/85تمٌٌزجزاءرقم 958لسنة ،المرجع665.ص. الوجٌزفًاصولالمحاكماتالجزائٌة  الحلبً: علًسالم محمد انظر: ,

 .439السابق،ص.
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كطمب اعادة المحاكمة ال يقع إال عمى االحكاـ النيائية التي اكتسبت الدرجة القطعية , كيقتصر عمى 
 .1ة بالبراءةاالحكاـ الصادرة باإلدانة  ال ثبات براءة المحككـ عميو ، كال يقع عمى االحكاـ الصادر 

جكز طمب اعادة المحاكمة في االحكاـ التي اكتسبت الدرجة الباتة في مكاد الجنايات كالجنح في كي  
  :االحكاؿ التالية

 إذا حكـ عمى شخص في جريمة قتؿ , ثـ ظيرت أدلة تثبت اف المدعى بقتمو كجد حيان. -1
اجؿ الكاقعة اذا صدر حكـ عمى شخص مف اجؿ كاقعة ثـ صدر حكـ عمى شخص آخر مف  -2

 عينيا , ككاف بيف الحكميف تناقض بحيث يستنتج منو براءة احد المحكـك عمييما.
اذا كاف الحكـ مبنيان عمى شيادة قضي بأنيا كاذبة , اك عمى كثيقة قضي بعد اصدار الحكـ بأنيا  -3

 .مزكرة  ككاف ليذه  الشيادة اك الكثيقة تأثير في الحكـ
الحكـ , أك ظيرت كثائؽ كأدلو كانت مجيكلو حيف صدر إذا ظيرت كقائع جديدة بعد صدكر  -4

 .الحكـ ككاف مف شأف ىذه الكثائؽ اك  الكقائع اثبات براءة المحككـ عميو
إذا كاف الحكـ مبنيا عمى حكـ صادر مف محكمة مدنية اك احدل محاكـ االحكاؿ الشخصية  -5

 .2كالغي ىذا الحكـ

محاميو أك ممثمة الشرعي إذا كاف عديـ االىمية أك  كيقدـ طمب اعادة المحاكمة مف المحككـ عميو أك 
المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية  ، كيقدـ مف قبؿ زكج المحككـ عميو اك ابنائو ككرثتو اك مف اكصى ليـ 

كيرفع لمنائب العاـ الطمب مع التحقيقات إلى محكمة  .3اف كاف ميتان،  أك ثبت ذلؾ بحكـ قضائي 
ألسباب التي يستند إلييا خبلؿ شير مف تاريخ تسممو الطمب كذلؾ كفقا النقض بتقرير يبيف فيو رأيو كا

 ( ا.ج.ؼ.379/2ألحكاـ المادة  )

( منو عمى اف طمب اعادة 379/1كمف الجدير بالذكر بأف قانكف ا.ج.ؼ  نص صراحة في المادة )
ـ تقديـ الطمب النظر يقدـ لكزير العدؿ خبلؿ سنو اعتباران مف اليكـ الذم عمـ فيو االشخاص الذيف لي

ال كاف طمبيـ مردكدا كىنا ايضا  نستغرب دكر كزير العدؿ كىك عضك   .بالسبب المكجب لئلعادة كا 

                                                           
.442الوسٌطفًشرحاصولالمحاكماتالجزائٌة،المرجعالسابق،ص. محمدعلًسالمالحلبً:-1

 
2
.ج.ؾ.ا(منقانون377وذلكبمقتضىالمادة)-
.ج.ؾ.ا(منقانون387وذلكبمقتضىالمادة)-3
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السمطة التنفيذية في مسائؿ قانكنية تخص عمؿ الجياز القضائي كرغـ اف دكر كزير العدؿ يقتصر 
ـ المختص ،  كاف ىذه عمى الطمب دكف التدخؿ في االعماؿ المككمة في ىذه االجراءات لممنائب العا

السمطة ال تسمب  النيابة العامة استقبلليا كال تنحرؼ بيا عف كاجبات كفالة التطبيؽ الصحيح لمقانكف 
كنقترح تصحيح ىذه المادة   (41)كال يحكؿ دكف اقحاـ  خيارات غير قانكنية في عمؿ النيابة العامة 

عمى غرار المشركع االجرائي المصرم كالذم  لـ باستبداؿ عبارة كزير العدؿ بعبارة النائب العاـ كذلؾ 
 .يزج   كزير العدؿ  في اجراءات اعادة النظر بخبلؼ المشرعيف الفمسطيني كاألردني

عمما بأنو  ال يترتب عمى طمب اعادة المحاكمة ايقاؼ تنفيذ الحكـ إال إذا كاف صادران باإلعداـ , 
 2 ىا القاضي بقبكؿ طمب اعادة النظركلمحكمة النقض اف تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ في قرار 

ذا قررت محكمة النقض قبكؿ طمب اعادة المحاكمة احالت القضية إلى محكمة مف ذات درجو  كىنا كا 
ذا كانت اعادة المحاكمة غير ممكنة بمكاجية الخصـك  المحكمة   التي اصدرت الحكـ باألساس , كا 

ر محكمة النقض في مكضكع الدعكل تدقيقا  , تنظعميو اك انقضاء الدعكل بالتقادـ لكفاة المحككـ
 .3كيبطؿ مف الحكـ  اك مف االحكاـ السابقة ما صدر منيا بغير حؽ 

كما تختص النيابة العامة بإصدار االمر بتنفيذ الحكـ الجزائي  بكصفيا ممثمة المجتمع فيي ال 
اك تركيا اك تعطيؿ  كمية ،تستطيع التنازؿ عف اصدار االمر بالتنفيذ اك التنازؿ عف الدعكل العم

، كذلؾ كفقا لنص المادة الثانية مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني حيث نصت عمى انو سيرىا
.." كما ال تممؾ النيابة العامة .... كال يجكز كقؼ الدعكل اك التنازؿ عنيا اك تركيا اك تعطيؿ سيرىا."

التنفيذ إال في االحكاؿ التي نص عمييا القانكف  حؽ تأجيؿ تنفيذ الحكـ الجزائي اذا اصبح نيائيا ككاجب
( مف قانكف ا.ج.ؼ بانو " تتكلى النيابة العامة تنفيذ االحكاـ الصادرة 395كنصت  المادة )  .4صراحة

في الدعاكل الجزائية كفقا لما ىك مقرر بيذا القانكف كليا عند المزكـ االستعانة بقكات الشرطة المباشرة 
ؼ االمتناع عف تنفيذ االحكاـ الجنائية ك/اك تعطيؿ تنفيذىا بمقتضى  المادة كجـر  قانكف س.ؽ  ."
( منو كالتي تنص عمى اف " االحكاـ القضائية كاجبة التنفيذ كاالمتناع عف تنفيذىا اك تعطيؿ 82)

                                                           
1
االلكترونً- الموقع ، القانونٌة فلسطٌن بوابة ، والطوع الواقع بٌن العدالة تحسٌن فً العامة النٌابة دور بعنوان بحث براك: احمد

lp.org-www.pal .28،ص.
(منقانونج.ج.ؾ.382وذلكبمقتضىالمادة)-2

 (منقانونج.ج.ؾ.382(و)381وذلكبمقتضىالمواد)-3

4
لؤيداودمحمددوٌكات:رسالةماجستٌربعنواناالعتراؾفًقانوناالجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً)دراسةمقارنة(،جامعةالنجاح

 .73،ص.2227فلسطٌن،-الوطنٌة،نابلس

http://www.pal-lp.org/
http://www.pal-lp.org/
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تنفيذىا عمى ام نحك جريمة يعاقب عمييا بالحبس ، كالعزؿ مف الكظيفة اذا كاف المتيـ مكظفا عاما اك 
فا بخدمة عامة ، كلممحكـك  لو الحؽ في رفع الدعكل مباشرة الى المحكمة المختصة ، كتضمف مكم

   .السمطة الكطنية الفمسطينية تعكيضا كامبل لو "

( منو لمنيابة العامة سمطة االشراؼ 70في المادة ) س.ؽ.ؼ كمف السمطات اليامة التي خكليا قانكف 
مما يدلؿ ايضا  كبشكؿ قاطع عمى اىمية دكر النيابة  العامة  .كالرقابة عمى مراكز االصبلح كالتأىيؿ

عماؿ حقكؽ االنساف  –كلمتدليؿ عمى ضمكعيا  .في تحقيؽ العدالة الجنائية  كضماف تطبيؽ القانكف كا 
بيذا الدكر سننتقؿ  لمتعرؼ عمى كاقع االداء الفعمي  العضاء النيابة العامة  مف  -أم النيابة العامة
 جية نظر المحاميف في الفصؿ الثاني كفقا لما يمي كجية نظرىـ ك ك 
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      تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية:  :الفصؿ الثاني 
عد عممية قياس كتقكيـ األداء مف العمميات الميمة التي تمارسيا ادارة المكارد البشرية , فعف طريؽ ت

الحكـ عمى دقة كفاعمية السياسات كالبرامج التي تعتمدىا في تطبيؽ  القياس كالتقكيـ تتمكف المنظمة مف
كتنفيذ أعماليا. كيعتبر تقييـ األداء أمران ىامان بالنسبة لمقائميف عمى المؤسسة كالعامميف فييا عمى حد 

فيك يمثِّؿ لممؤسسة المعيار الذم يكضح ما إذا كاف العاممكف بيا يؤدكف مياميـ كمسؤكلياتيـ  .سكاء
 .1كظيفة عمى الكجو المطمكب أـ الال

فقد كردت عدة مفاىيـ تباينت في  .ىناؾ العديد مف الباحثيف كالكتاب الذيف تناكلكا تعريؼ مفيكـ التقييـ
مضامينيا كاليدؼ مف استخداميا فذىب البعض إلى عدىا عممية إدارية دكريو ىدفيا قياس نقاط القكة 

لسمككيات التي يمارسيا في مكقؼ معيف كفي تحقيؽ ىدؼ كالضعؼ في الجيكد التي يبذليا الفرد كا
 .2معيف خططت لو المنظمة مسبقا 

ضكء  في حيف عرؼ بعضيـ تقييـ األداء المؤسسي بأنو )منظكمة متكاممة لنتائج أعماؿ المؤسسة في
ى كالتيديدات( كيعرؼ أيضا عم تفاعميا مع عناصر البيئة الداخمية )الضعؼ كالقكة( كالخارجية )الفرص

المتاحة بيدؼ أنتاج سمعة أك تقديـ خدمة تحقيقان  انو)قدرة المؤسسة عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد
  3.لرغبة المستيمؾ

إف األطراؼ التي تعمؿ بشكؿ مباشر مع النيابة العامة ىـ أعضاء النيابة العامة كالمحامكف كالقضاة 
مى نقاط القكة كالضعؼ لدل العامميف في إلى التعرؼ ع الفصؿ ىذا كالمشتكي كالمشتكى عميو, كييدؼ

حقؿ النيابة العامة في محافظات جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل , بيت لحـ , الخميؿ( في أدائيـ في 
جميع مراحؿ عمميـ كفي المفاىيـ األساسية كالقكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف مف كجية نظرىـ ككجية 

مف المفترض أف تتـ عممية تقييـ أدائيـ أيضا مف قبؿ  نظر المحاميف  الذيف يتعاممكف معيـ ككاف
 القضاة إال أف رفض مجمس القضاء األعمى لتكزيع مقياس الدراسة عمى القضاة أدل إلى عدـ إدراجيـ 

كجميعيـ يعممكف أساسا في مجاؿ القانكف أما فيما يخص الطرؼ األخير )المشتكي كالمشتكى عميو( ,

                                                           
1
،2225خالدعبدالرحٌمالهٌتً:ادارةالمواردالبشرٌة،الٌوجدمكاننشر،-
2
- human, B.,: "training fo roductivity , American management association, extension instituation,1980 
3
-  ( Ivan Ceviech, J.M (1995) "human resources

3
 management", Irwin inc. 
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ف كعدـ إلماـ اغمبيـ بالقانكف كتحيزىـ الكاضح ضد النيابة العامة , فبسبب تمثيميـ مف قبؿ المحامك 
 بسبب كؿ تمؾ األسباب المكضكعية تـ إغفاؿ كجية نظرىـ في ىذا التقييـ.

 التطبيقية: مشكمة الدراسة
إف مراقبة كتحديث نظـ العدالة المطبقة في مجتمع ما مف أىـ المؤشرات عمى الحفاظ عمى أمنو 

مى التطكر كالنمك كاالزدىار, كبما أف التجربة الفمسطينية في حقؿ النيابة العامة كسبلمتو كقدرتو ع
كنظـ العدالة كالقضاء بشكؿ عاـ ىي تجربة فتية ال يتجاكز عمرىا العشركف عاما فاننا نرل انو ال بد 

ف في مف اإلضاءة عمى ىذه التجربة كلك بشكؿ بسيط, لذلؾ تحاكؿ ىذه الدراسة كشؼ كاقع أداء العاممي
النيابة العامة الفمسطينية مف كجية نظرىـ ككجية نظر المحامكف المزاكلكف لممينة في المحاكـ 
الفمسطينية,  مف خبلؿ التعرؼ عمى أداء العامميف في النيابة العامة كتقييـ أدائيـ في مجاؿ عمميـ 

لماميـ كتطبيقيـ لمقكاعد كالقكانيف كاالتفاقيات كاألعراؼ ال متبعة في عمميـ سكاء كانت كمدل معرفتيـ كا 
مستنبطة مف القكانيف المعمكؿ بيا في األراضي الفمسطينية أك المكاثيؽ كالعيكد الدكلية ذات الصمة. 

 لذلؾ ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:

لحـ ,  ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت -1
الجنس , العمر, الدرجة الكظيفية, ىـ حسب بعض المتغيرات األساسية )الخميؿ( مف كجية نظر 

 التخصص(.
ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ ,  -2

ؽ اإلنساف, أثناء التحقيؽ, أثناء مراعاة القكاعد العامة لحقك سب محاكر أداة الدراسة األربع  )الخميؿ( ح
 المحاكمة, ما بعد المحاكمة( مف كجية نظرىـ.

ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ ,  -3
الخميؿ( مف كجية نظر المحاميف المزاكليف لمينة المحاماة في تمؾ المحاكـ حسب بعض المتغيرات 

 ساسية ) الجنس , العمر, الدرجة العممية(.األ
ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ ,  -4

الخميؿ( حسب محاكر أداة الدراسة األربع  ) مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف, أثناء التحقيؽ, أثناء 
 ( مف كجية نظر المحاميف المزاكليف لمينة المحاماة في تمؾ المحاكـ.المحاكمة, ما بعد المحاكمة

ىؿ يكجد ىناؾ فرؽ بيف كجية نظر المحاميف كأعضاء النيابة في كاقع أداء أعضاء النيابة العامة  -5
 العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , الخميؿ( 
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 ىدؼ الدراسة التطبيقية:
سة إلى التعرؼ عمى كاقع أداء عمؿ أعضاء النيابة كبياف مجاالت القكة كالضعؼ إف تيدؼ ىذه الدرا

كجدت فيو سكاء مف كجية نظرىـ أك مف كجية نظر المحاميف العامميف في المحاكـ الفمسطينية, 
ككذلؾ بياف فيما اذا كاف ىناؾ اختبلؼ في رام شريحة المحاميف العامميف في المحاكـ الفمسطينية 

ف في النيابة العامة,  لكضعيا بيف أيادم المخططيف كالمعنييف في شاف العدالة في فمسطيف. كالعاممي
لمحاكلة النيكض بيذا الحقؿ الميـ كالحيكم لضماف التطبيؽ السميـ لمقكاعد القانكنية بما يكفؿ  امف 

 كسبلمة الفرد كالمجتمع. 

 منيجية الدراسة التطبيقية:
اعتمدت التي المنيجية لتكضيح   جمع كطرؽ كتصميميا، الدراسة حيث أسمكب مف الدراسة، ىذه في ً 

جراءات االستبانة مراحؿ تطكر ككذلؾ الدراسة، مجتمع كتحديد البيانات  أىـ تحديد ثـ كمف تكزيعيا، كا 
 نعرض ما يمي: .البيانات في تحميؿ المستخدمة اإلحصائية األساليب

 :الدراسة كاجراءاتيا أسمكب
المؤشرات  أىـ الكصفي التحميمي،كذلؾ مف خبلؿ عرض المنيج عمى ليةالحا الدراسة اعتمدت

اإلحصائية الكصفية كبعض المؤشرات التحميمية الختبارالفركؽ بيف استجابات المبحكثيف مثؿ النسب 
كاألكساط كاالنحرافات المعيارية كبعض أساليب االختبارات اإلحصائية كىي معتمدة في مثؿ ىذا النكع 

عطي مؤشرات جيدة لتحميؿ االستجابات، كاستخراج نتائج يعتمد عمييا، كتـ جمع مف الدراسات كت
البيانات ميدانيا بشكؿ مباشر مف قبؿ الباحثة مف خبلؿ تعبئة فقرات اداة الدراسة مف قبؿ المبحكثيف 

  في مناطؽ عمميـ المختمفة.

  بيانات الدراسة:  جمع
 بتحقيؽ التي تتعمؽ كالمعمكمات البيانات عمى لمحصكؿ أساسييف مصدريف عمى الدراسة ىذه اعتمدت
 :كىما الدراسة أىداؼ

كالمقاالت  الكتب بكافة المصادر مف النكع ىذا يتعمؽ أساسي بشكؿ الثانكية: المصادر -اكال
مفيكـ األداء بشكؿ عاـ كتقيمو في المؤسسات العاممة في الحقؿ  تناكلت التي السابقة كالدراسات

 القضائي بشكؿ خاص. 
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 استبانو تطكير إلى الباحثة لجأت حيث لمدراسة، الميداني بالجانب كتتعمؽ األكلية: المصادر -نياثا
حسب  المجمعة البيانات ىذه تحميؿ تـ كبعدىا الدراسة أىداؼ تخدـ التي البيانات لجمع كأداة رئيسة

 .الباحثة إلييا تكصمت التي النتائج كتقديـ الدراسة غرض

كضع أداتيف لمدراسة األكلى تعرض لتعبئتيا مف قبؿ العامميف في النيابة كليذا الغرض تـ تطكير ك 
نما  العامة كالثانية تمت تعبئتيا مف قبؿ المحاميف , كىاتاف األداتاف ال تختمفاف في فقراتيما شيئا كا 
يككف االختبلؼ فقط في بعض المتغيرات األساسية ) الديمكغرافية( كذلؾ ناتج عف االختبلؼ في 

 ؿ كؿ مف أعضاء النيابة كالمحاميف. كتككنت أدكات الدراسة مف خمسة أجزاء رئيسة ىي:طبيعة عم

: تضمف ىذا الجزء عمى معمكمات عامة ) بعض المتغيرات األساسية( عف المبحكثيف الجزء األكؿ
, سكاء كانكا مف العامميف في النيابة العامة أك المحاميف  تتمثؿ في المتغيرات التالية: العمر, الجنس
 الكظيفة, المؤىؿ العممي, التخصص كمزاكلة المينة)اجازة مزاكلة مينة المحاماة( ألعضاء النيابة فقط. 

فقرة تـ تقسيميا إلى أربعة محاكر رئيسة تقيس أداء العامميف في النيابة  81: يتضمف الجزء الثاني 
مكمية مكضحة كما العامة مف كجية نظرىـ ككجية نظر المحاميف.,خبلؿ جميع مراحؿ الدعكل الع

 يمي:

فقرة تقيس مدل إلماـ العامميف في النيابة العامة بالقكاعد العامة كمفاىيـ  32: تككف مف المحكر األكؿ
حقكؽ اإلنساف كتـ االسترشاد بالدراسات السابقة كبالمؤشرات الدكلية كالمحمية المعتمدة في ىذا المجاؿ 

 في كضع ىذه الفقرات.

فقرة تقيس مدل التزاـ كمراعاة تطبيؽ أعضاء النيابة لمقانكف أثناء مرحمة  29: تككف مف المحكر الثاني
التحقيؽ في الدعكل العمكمية , ككذلؾ تـ االسترشاد بالقانكف المعمكؿ بو في األراضي الفمسطينية 

 كبالدراسات السابقة كبالمؤشرات الدكلية كالمحمية المعتمدة في ىذا المجاؿ في كضع ىذه الفقرات.

فقرة تقيس مدل التزاـ كمراعاة تطبيؽ أعضاء النيابة لمقانكف أثناء  13: تككف مف كر الثالثالمح
مرحمة المحاكمة في الدعكل العمكمية،  ككذلؾ تـ االسترشاد بالقانكف المعمكؿ بو في األراضي 

ضع ىذه الفمسطينية كبالدراسات السابقة كبالمؤشرات الدكلية كالمحمية المعتمدة في ىذا المجاؿ في ك 
 الفقرات.
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فقرات تقيس مدل التزاـ كمراعاة تطبيؽ أعضاء النيابة لمقانكف في مرحمة  7: تككف مف المحكر الرابع
ما بعد المحاكمة, ككذلؾ تـ االسترشاد بالقانكف المعمكؿ بو في األراضي الفمسطينية كبالدراسات 

 في كضع ىذه الفقرات.السابقة كبالمؤشرات الدكلية كالمحمية المعتمدة في ىذا المجاؿ 

 مجتمع الدراسة كالعينة: 
 تككف مجتمع الدراسة مف: 

العاممكف في النيابة العامة في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل, الخميؿ كبيت لحـ(,  في  -1
 24عضكا. كتـ تكزيع االستمارة عمييـ جميعا كتـ استرداد  26كبمغ عددىـ     2010-2009عاـ 

 ف اثنتيف.استمارة كفقدا
المحامكف المزاكلكف كالمسجمكف في نقابة المحاميف الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة  -2

تـ اختيار أسمكب العينة الطبقية  .2011-2010الغربية) راـ اهلل, الخميؿ كبيت لحـ( في عاـ 
ع % مف مجتم15مفردة بنسبة تجاكزت  89العشكائية مكزعة حسب مكاف السكف ) المحافظة( بمغت 

 الدراسة كىي نسبة مقبكلة إلجراء التحميؿ عمييا.

 :باالستبانة الخاصة االختبارات
فقرة يتـ اإلجابة عمييا مف خبلؿ كضع عبلمة مقابمة في  81احتكت االستبانة في جزئيا الثاني عمى 

كتأخذ  , أحيانا4, غالبا كتأخذ الدرجة  5سمـ خماسي مككف مف العبارات التالية ) دائما كتأخذ الدرجة 
 (.1, كأبدا" كتأخذ الدرجة 2, نادرا" كتؤخذ الدرجة 3الدرجة 

 صدؽ األداة:

يقصد بصدؽ األداة أف تككف استبانو الدراسة قادرة عمى انجاز قياس ما كضعت ألجمو بما يحقؽ 
 ، كقد تـ قياس صدؽ االستبانتاف مف خبلؿ1أىداؼ الدراسة كيجيب عمى أسئمتيا كفرضياتيا

 :طريقتيف كما يمي

 صدؽ المحتكل:
قامت الباحثة بعرض استبانتي الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف األساتذة األكاديمييف 
كممف ليـ خبرة في مجاؿ القانكف الجزائي كعمؿ النيابة العامة كحقكؽ اإلنساف، مف أجؿ االسترشاد 

بآراء األساتذة حيث تـ حذؼ بعض التي تضمنتيا استبانة الدراسة كقد تـ األخذ  بآرائيـ حكؿ العبارات
                                                           

1
.2229مناهجالبحثالعلمً:جامعةالقدسالمفتوحة،-
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عادة تصنيؼ بعض الفقرات  الفقرات التي ال ترتبط بمكضكع االستبانتيف كما تـ تعديؿ فقرات أخرل كا 
، بحيث ستبانةفي المجاالت التي تضمنتيا استبانو الدراسة، حتى تـ التكصؿ إلى الصكرة النيائية لبل

راد مجتمع كعينة الدراسة  مف اعضاء عامميف بالنيابة أصبح بمقدكر الباحثة تكزيع االستبانتيف عمى أف
 العامة كالمحاميف المزاكليف في محاكـ جنكب الضفة. 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانتيف مع المجاؿ الذم تنتمي إليو 

خمي مف خبلؿ إيجاد معامؿ االرتباط الخطي ىذه الفقرة، كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الدا
لبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد كانت 
النتائج ايجابية بشكؿ عاـ، حيث دلت معامبلت االرتباط المختمفة عمى أف ىناؾ اتساقا داخميان لمفقرات 

 لييا.مع المجاالت التي تنتمي إ

 ثبات األداة:
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف مرة 
أك بعبارة أخرل، أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما 

 خبلؿ فترات زمنية معينة.لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات 

كقد تحققت الباحثة مف ثبات استبانتي الدراسة مف خبلؿ حساب معامؿ كركنباخ الفا الخاص بيذا 
إلجابات المحامكف عمى االستبانة  0.81إلجابات أعضاء النيابة ك  0.89الغرض ككانت النتائج 

مقبكلة كتعطي نتائج  0.65عمى مف كتعتبر قيمة معامؿ كركنباخ الفا في البحكث اإلنسانية إذا كانت أ
 .1جيدة

 المستخدمة:  اإلحصائية األساليب
 statistical package for socialاالجتماعية )  لمعمـك اإلحصائية الحزمة برنامج استخداـ تـ

sciences –spssتحقيؽ سابقة , كبغرض مرحمة في جمعت التي األكلية البيانات تحميؿ ( في 
 -منيا: أساليب إحصائية عدة استخداـ تـ فقد أسئمتيا، عمى ئلجابةكل الدراسة ىذه أىداؼ

 المعيارية كالتكرارات. كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حساب شممت التي الكصفية األساليب -1

                                                           
1
.2228مناهجالبحثالعلمً:جامعةالقدسالمفتوحة،-
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بعض أساليب اختبار الفرضيات لبياف فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ في إجابات المبحكثيف كفقا لبعض  -2
 ألساسية.المتغيرات الديمكغرافية كا

 نتائج الدراسة كمناقشتيا:
قبؿ الدخكؿ في تحميؿ نتائج الدراسة يجب إدراج سمـ اإلجابات كدرجاتو كما ىك معركؼ في نمط 

 السمـ الخماسي)ليكرد( بالشكؿ التالي:

 تككف إجابة المبحكثيف منخفضة. 2.33إذا كاف متكسط إجابات المبحكثيف اقؿ مف  -1
 تككف إجابة المبحكثيف متكسطة.  3.66- 2.33ف بيف إذا كاف متكسط إجابات المبحكثي -2
 تككف إجابة المبحكثيف عالية. 3.66إذا كاف متكسط إجابات المبحكثيف أعمى مف  -3

كفيما يمي عرض لمنتائج التي تكصمت ليا الدراسة في تقيـ اداء اعضاء النيابة العامة في الدعكل 
 العمكمية:

 العامة في الدعكل العمكمية مف كجية نظرىـ: النيابةعضاء المبحث االكؿ: تقييـ أداء أ
قامت الباحثة بتقيـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل مراعاتيـ لتطبيؽ القكاعد 

 القانكنية خبلؿ مراحؿ الدعكل العمكمية المختمفة مف كجية نظرىـ كفقا لما يمي:

كل العمكمية حسب بعض المتغيرات تقييـ اداء النيابة العامة في الدعالمطمب االكؿ: 
 :االساسية)الجنس، العمر،،،(مف كجية نظرىـ

لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األكؿ )ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب 
  كجية نظرىـ.الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , الخميؿ( في الدعكل العمكمية مف 

اج النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في قامت الباحثة باستخر 
النيابة العامة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 

 الدراسة حسب بعض الخصائص األساسية مف كجية نظرىـ. كالجدكؿ التالي يكضح النتائج:
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في 1جدكؿ رقـ )
النيابة العمة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 

 الدراسة حسب بعض الخصائص األساسية مف كجية نظرىـ.

 االنحراؼ المعيارم الكسط النسبة%  المتغير

 0.26 4.51 80 ذكر الجنس

 0.28 4.55 20 أنثى

 0.22 4.64 46 30اقؿ مف  العمر

 0.25 4.44 54 فأعمى 30

 0.23 4.61 63 مساعد ككيؿ نيابة الكظيفة

 0.29 4.40 25 ككيؿ نيابة

 0.18 4.32 12 رئيس نيابة فأعمى

 0.25 4.53 96 حقكؽ  التخصص

 0.26 4.52 4 عمـك شرطية

 0.26 4.15 88 يحمؿ مزاكلة المحاماة المينةمزاكلة 

 0.26 4.63 12 ال يحمؿ مزاكلة المحاماة

 0.28 4.53 100  المجمكع

 

بالنظر إلى البيانات المستخرجة في الجدكؿ أعبله كمقارنتيا مع السمـ في بداية التحميؿ نجد انو ال 
بة العامة الفمسطينية )حسب الجنس( يكجد فرؽ كبير بيف إجابات الذككر كاإلناث العامميف في النيا

كىي أرقاـ متقاربة كلكنيا تقع في درجة  4.55كاإلناث  4.51عمى أداة الدراسة حيث بمغ كسط الذككر 
عالية حسب السمـ كفي الحقيقة ىي درجة عالية جدا, كىذا يعني أف كجية نظرىـ في أداء النيابة 

 لية جدا.العامة في الدعكل العمكمية  بشكؿ عاـ عالية كعا
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أما فيما يخص عمر العامميف في النيابة نجد انو يكجد تفاكت نكعا ما في االستجابات ما بيف  
كالذيف عمرىـ أعمى  4.64سنة  30المبحكثيف حيث بمغ متكسط استجابات المبحكثيف بعمر اقؿ مف 

دائيـ أعمى مف كىذا يعني أف قناعة صغار السف العامميف في النيابة العامة في أ  4.44سنة  30مف 
كبار السف كيمكف أف يعكد السبب في ذلؾ إلى دافعية صغار السف نحك العمؿ كعدـ الخبرة كالممارسة 
الكافية باإلضافة إلى تحيزىـ األعمى لعمميـ. كلكنيا تقع في درجة عالية حسب السمـ كفي الحقيقة ىي 

امة  في الدعكل العمكمية ميما كاف درجة عالية جدا, كىذا يعني أف كجية نظرىـ في أداء النيابة الع
 عمرىـ بشكؿ عاـ عالية كعالية جدا أيضا.

كمف الممفت لمنظر في البيانات في الجدكؿ السابؽ انو حسب متغير الكظيفة نجد انو كمما ارتفعت رتبة 
المبحكث )رئيس نيابة, ككيؿ نيابة, مساعد ككيؿ نيابة( يقؿ متكسط استجابتو عمى أداة القياس )رئيس 

, مساعد ككيؿ نيابة كسط إجاباتيـ 4.40, ككيؿ نيابة كسط إجاباتيـ  4.32نيابة كسط إجاباتيـ 
(  كىذا يدعـ التبرير في الفقرة السابقة الخاصة بالعمر, كىذا عائد بالدرجة األكلى إلى الخبرة 4.61

ككمما ارتقى في  كالتجربة كالممارسة العممية لعمؿ النيابة ككذلؾ بصفتو مسئكؿ كيقيـ أداء مرؤكسيو
الرتبة كمما كاف تحيزه اقؿ كتقيمو مكضكعيا بشكؿ اكبر. كلكنيا تقع في درجة عالية حسب السمـ كفي 
الحقيقة ىي درجة عالية جدا, كىذا يعني أف كجية نظرىـ في أداء النيابة العامة  في الدعكل العمكمية 

 بشكؿ عاـ عالية كعالية جدا أيضا.

فانو ال يكجد فرؽ كاضح بيف متكسط إجابات أعضاء النيابة الحامميف  ك فيما يخص متغير التخصص
( كىي أيضا تقع في درجة 4.52( كنظرائيـ الحامميف لشيادة العمكـ الشرطية)4.53لشيادة الحقكؽ )

عالية حسب السمـ كفي الحقيقة ىي درجة عالية جدا, كىذا يعني أف كجية نظرىـ في أداء النيابة 
 لية كعالية جدا أيضا.العامة بشكؿ عاـ عا

أما بالنسبة لمكسط المستخرج مف إجابات أعضاء النيابة العامة الحامميف لشيادة مزاكلة المحاماة فقد 
( كيعكد السبب في ذلؾ 4.63( مف نظرائيـ غير الحاصميف عمى تمؾ الشيادة)4.15كاف اقؿ بكثير )

ماـ بالقانكف كالعمؿ بو. كلكنيا أيضا تقع في إلى األسباب التي أكردناىا سابقا باإلضافة إلى زيادة اإلل
درجة عالية حسب السمـ كفي الحقيقة ىي درجة عالية جدا, كىذا يعني أف كجية نظرىـ في أداء النيابة 

 العامة بشكؿ عاـ عالية كعالية جدا أيضا.
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كىك  4.53كبشكؿ عاـ فاف الكسط الحسابي إلجابات أعضاء النيابة العامة عمى أداة الدراسة كاف 
 عالي جدا كىذا يدلؿ عمى رضا عالي ألعضاء النيابة عف أدائيـ بشكؿ عاـ.

 

تقييـ أداء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل تطبيقيـ لمقكاعد القانكنية  :الثانيالمطمب 
 خالؿ مراحؿ الدعكل العمكمية المختمفة مف كجية نظرىـ:

أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني )ما كاقع 
الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , الخميؿ( حسب محاكر أداة الدراسة األربعة  ) مراعاة القكاعد العامة 
لحقكؽ اإلنساف,مراعاة القكاعد القانكنية أثناء التحقيؽ, مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة, مراعاة 

 د القانكنية ما بعد المحاكمة( مف كجية نظرىـ. القكاع

قامت الباحثة باستخراج النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في 
النيابة العامة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 

 كؿ عمى حدا مف كجية نظرىـ. ككانت النتائج كما يمي: الدراسة حسب محاكر األداء

تقييـ اداء اعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل مراعتيـ لمقكاعد العامة  :الفرع االكؿ
 لحقكؽ اإلنساف مف كجية نظرىـ:

نساف( قمنا بتحميؿ استجابات أعضاء النيابة حسب المحكر األكؿ )مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإل 
 فقرة ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 32تككف ىذا المحكر مف  
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في 2جدكؿ رقـ )
النيابة العامة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 

ة حسب المحكر األكؿ )مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف(  مف كجية نظرىـ مرتبو الدراس
 حسب قيمة كسط االجابات.

 الكسط النسبة% الفقرة الرقـ

  دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس  1
 .الديف الجنس أك

0 0 4 0 96 4.92 

عضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف يحرص أ 2
في كضع المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير انو 

 مصاب بمرض نفسي أك إعاقة عقمية.

0 0 0 8 92 4.91 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية حقكؽ  3
 األحداث

0 0 0 8 92 4.91 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  4
 ة أماـ محكمة مختصة.المحاكم

0 0 0 13 87 4.88 

يحرص أعضاء النيابة العامة  عمى مراعاة حؽ اإلنساف  5
 .في الدفاع

0 0 0 13 87 4.88 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  6
 .الحضكر إلى المحكمة

0 0 0 17 83 4.83 

تؤيد معاممة كؿ السجناء بخض النظر عف التيـ المكجو  7
 .بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ كقيميـ كبشر ليـ

0 0 0 17 83 4.83 

يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى سرية المسائؿ  8
 التي يعيد إلييـ بيا، ما لـ يتطمب أداء كاجبيـ أك دكاعي

 العدالة خبلؼ ذلؾ. 

0 0 0 17 83 4.83 

يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى حقكؽ السجناء  9
مكفكلة ليـ بالتشريعات كالمكاثيؽ الفمسطينية كالعربية ال

0 0 0 21 79 4.79 
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 كالدكلية

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  10
 النظر المنصؼ لمقضايا

0 0 0 21 79 4.79 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  11
 .في الحرص عمى استدعاء الشيكد كمناقشتيـ

0 0 0 25 75 4.75 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  12
 .في عدـ  الضغط عمى الشيكد كترىيبيـ

0 0 4 17 79 4.75 

يحرص أعضاء النيابةعمى مراعاة طمب العقكبة بما  13
 يتناسب مع خطكرة الجـر 

0 0 0 25 75 4.75 

عدـ يحرص أعضاء النيابة في مراعاة حؽ اإلنساف في  14
 اإلكراه عمى االعتراؼ

0 4 4 8 84 4.71 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  15
 المساكاة أماـ القانكف كالمحاكـ 

0 0 0 29 71 4.70 

يقـك أعضاء النيابة العامة بحماية المصمحة العامة،  16
كالتصرؼ بمكضكعية، كالمراعاة الكاجبة لمكقؼ كؿ مف 

االىتماـ بكافة الظركؼ ذات الصمة، كالضحية، ك  المتيـ
 سكاء كانت لصالح المتيـ أك ضده،

0 0 0 29 71 4.70 

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس  17
 .األصكؿ االجتماعية كالعشائرية, أك الثركة

0 0 4 25 71 4.67 

يكلى أعضاء النيابة العامة االىتماـ الكاجب لممبلحقات  18
التي يرتكبيا مكظفكف  ة المتصمة بالجرائـالقضائي

 عمكميكف

0 0 8 17 75 4.67 

ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس  الرأم  19
 السياسي أك غير السياسي

0 0 8 21 71 4.63 

يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى الحريات األساسية  20
 .كفيفلحقكؽ اإلنساف لممكق المبينة في اإلعبلف العالمي

0 0 0 42 58 4.58 
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يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى  21
 مراعاة حؽ اإلنساف في النظر العمني لمقضايا

0 0 13 17 70 4.58 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  22
 في طمب المحاكمة دكف تأخير غير مبرر 

0 0 8 25 67 4.58 

التعاكف مع الشرطة  النيابة العامة إلىيسعى أعضاء  23
كالمحاكـ كمزاكلي الميف القانكنية كىيئات الدفاع العامة، 

 .الككاالت أك المؤسسات الحككمية كسائر

0 0 4 33 63 4.58 

يمتنع أعضاء النيابةعف بدء المبلحقة القضائية أك  24
جيدىـ لكقؼ الدعكل، إذا  مكاصمتيا، أك يبذلكف قصارل

 يؽ محايد أف التيمة ال أساس لياظير مف تحق

0 0 13 29 58 4.45 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  25
 .في حظر طمب العقكبات البدنية

0 8 4 30 58 4.37 

يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى  26
 مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ

4 4 4 30 58 4.33 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  27
 في قبكؿ استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب

4 8 0 25 63 4.33 

يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد إللغاء عقكبة  28
 .الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا

4 0 13 25 58 4.33 

خاذ كافة التدابير البلزمة يقـك أعضاء النيابة العامة بات 29
تقديـ المسئكليف عف استخداـ  التعذيب كاإلكراه  لضماف

 .إلى العدالة

 4 17 25 54 4.29 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  30
 في عدـ المطالبة بتطبيؽ القكانيف الجنائية بأثر رجعي

4 4 4 38 50 4.25 

، االعتبار الكاجب إلمكاف يكلى أعضاء النيابة العامة 31
عف المبلحقة القضائية ككقؼ الدعاكل،  صرؼ النظر

عف  بشركط أك بدكف شركط، كتحكيؿ القضايا الجنائية
 نظاـ القضاء الرسمي.

13 4 13 29 41 3.83 
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تككف مناصب أعضاء النيابة العامة منفصمة تماما عف  32
 الكظائؼ القضائية

25 0 13 12 50 3.62 

 

( أف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات أعضاء النيابة العامة 2نات في الجدكؿ رقـ )تشير البيا
كىك عاؿ جدا  4.59مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ أعضاء النيابة كاف  عمى محكر

كيدلؿ عمى كجكد كعي عاؿ بشكؿ عاـ لدل األعضاء العامميف في النيابة مف كجية نظرىـ. كلكف 
أف معظـ الفقرات المكجكدة في ىذا المحكر ىي قكاعد عامة في القكانيف الفمسطينية كالمكاثيؽ كبما 

الدكلية الخاصة بيذا الشأف فاف عدـ تطبيؽ أم منيا بشكؿ كامؿ يؤدم إلى خرؽ لمقكانيف كتجاكز 
خضاع العدالة لمرأم الشخصي لمعامؿ في ق طاع لممكاثيؽ كتعدم عمى حقكؽ المتيميف كالمكاطنيف كا 

النيابة العامة. بمعنى انو لك كاف ىناؾ تطبيؽ كامؿ لجميع قكاعد حقكؽ اإلنساف في تحقيؽ العدالة 
كمما كاف تطبيؽ ىذه القكاعد  5ككمما اقترب الكسط مف  5لكاف الكسط الحسابي المحسكب يساكم 

 أعمى كأفضؿ. 

ف أعمى كسط حسابي محسكب كبالرجكع إلى تحميؿ االستجابات عمى فقرات المحكر بشكؿ منفرد نرل أ
كالتي تنص عمى " ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف  4.92( حيث كاف 2كاف مف نصيب الفقرة رقـ )

الديف ". )كىي قاعدة مف قكاعد القانكف األساسي لمسمطة الفمسطينية  السجناء عمى أساس الجنس أك
مف األعضاء العاممكف في النيابة  %96كتكصية مف تكصيات األمـ المتحدة في ىذا الشأف( حيث أف 

 % فقط منيـ أجابكا باحيانا ما يمتزمكف بيا.4العامة أجابكا عمى ىذه  الفقرة بدائما ما يمتزمكف بيا ك 

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة عمى 22كجاء في المرتبة الثانية الفقرة رقـ ) 
ابة الطبية إذا ظير انو مصاب بمرض نفسي أك إعاقة مراعاة حؽ اإلنساف في كضع المتيـ تحت الرق

( كالتي تنص عمى" يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية حقكؽ 23عقمية". كالفقرة رقـ )
كىك كسط مرتفع بدرجة عالية جدا أيضا كيؤشر لكجكد كعي عاـ لدل  4.91األحداث". بكسط قدره 

% مف 92ىاتيف القاعدتيف دائما. كنبلحظ كذلؾ أف  األعضاء العامميف في النيابة بشاف ضركرة تطبيؽ
أعضاء النيابة دائما ما يمتزمكف بياتيف القاعدتيف الميمتيف لمحفاظ عمى حؽ اإلنساف في نيؿ العدالة 

 % مف أعضاء النيابة فقط غالبا ما يمتزمكف بتطبيؽ ىاتيف القاعدتيف. 8في حيف أف 
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أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  ( كالتي تنص عمى " يحرص8كحمت الفقرة رقـ )
( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة 16المحاكمة أماـ محكمة مختصة". كالفقرة رقـ )

في المرتبة الثالثة, كىك كذلؾ األمر كسط  4.88عمى مراعاة حؽ اإلنساف في الدفاع ". بكسط قدره  
كما أشرنا سابقا, كيدلؿ عمى كجكد حرص ككعي لدل  5مرتفع كبدرجة عالية جدا كيقترب مف الرقـ 

األعضاء العامميف في النيابة العامة عمى تطبيؽ ىاتيف القاعدتيف الميمتيف في حفظ حقكؽ المكاطف 
% مف األعضاء 87كضماف تطبيؽ العدالة في المجتمع. كلكف بالرجكع إلى النسب المئكية نجد أف 

% منيـ غالبا ما 13متزمكف بتطبيؽ ىاتيف القاعدتيف في حيف أف العامميف في النيابة العامة دائما م
 يمتزمكف بتطبيؽ ىاتيف القاعدتيف.

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في 17ككانت الفقرات رقـ )
نظر ( كالتي تنص عمى " تؤيد معاممة كؿ السجناء بخض ال1الحضكر إلى المحكمة ". كالفقرة رقـ )

( كالتي تنص 26عف التيـ المكجو ليـ بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ كقيميـ كبشر ". كالفقرة رقـ )
عمى " يقكـ أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى سرية المسائؿ التي يعيد إلييـ بيا، ما لـ يتطمب 

كىك  4.83ي إلجاباتيـ بمغ العدالة خبلؼ ذلؾ", في المرتبة الرابعة بكسط حساب أداء كاجبيـ أك دكاعي
% مف العامميف في 83كأجاب ما نسبتو  5كذلؾ األمر كسط بدرجة عالية جدا كيقترب مف الرقـ 

% منيـ غالبا ما يطبقكف ىذه 17النيابة العامة بأنيـ دائما ممتزمكف بتطبيؽ تمؾ القكاعد في حيف أف  
 القكاعد القانكنية الميمة كالمكفكلة بالقانكف لممكاطف.

( " تؤيد معاممة كؿ السجناء بخض النظر عف التيـ المكجية 1مف الممفت لمنظر أف كسط الفقرة رقـ )ك 
ليـ بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ كقيميـ كبشر " كاف مف المتكقع كالمفركض أف يككف األعمى بيف 

% 100يا بنسبة الفقرات كمف الكضع الطبيعي أف يمتـز األعضاء العاممكف في النيابة دائما بتطبيق
كلكف مف الكاضح اف المكركث الثقافي كاالطار السياسي كاألصكؿ االجتماعية كالقيـ السائدة في 
المجتمع ليا تأثير كاضح عمى العامميف في النيابة العامة بغض النظر عف مدل االلتزاـ بتطبيؽ 

 القكاعد القانكنية. 

( كالتي تنص 4لفقرة رقـ )يابة العامة عمى اكيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ إجابات أعضاء الن
الجتماعية كالعشائرية, أك " ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس األصكؿ اعمى
% مف المبحكثيف باحيانا ما يمتزمكف بتطبيؽ ىذه الفقرة في حيف بمغت 4". حيث أجاب ما نسبتو الثركة
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% 71ع أعضاء النيابة غالبا ما يمتزمكف بيذه الفقرة ككاف % أم أف رب25نسبة غالبا ما يطبقكنيا 
 منيـ يطبقكنيا بشكؿ دائـ , طبعا ىذا مف كجية نظرىـ.

( " يكلى أعضاء النيابة العامة االىتماـ الكاجب لممبلحقات 28كىذا ينطبؽ كذلؾ عمى الفقرات رقـ ) 
( " ال يميز أعضاء النيابة 3رة رقـ )التي يرتكبيا مكظفكف عمكميكف" كالفق القضائية المتصمة بالجرائـ

% مف المبحكثيف 8بيف السجناء عمى أساس  الرأم السياسي أك غير السياسي". حيث أجاب ما نسبتو 
% عمى 21% ك 17باحيانا ما يمتزمكف بتطبيؽ ىذه الفقرات في حيف بمغت نسبة غالبا ما يطبقكنيا 

 . % منيـ يطبقكنيا بشكؿ دائـ71% ك 75التكالي. ككاف 

كىذه النتائج تأكد أف جزء" مف أعضاء النيابة العامة يتأثركف بمؤثرات خارجية )اجتماعية كسياسية(  
 يمكف أف تعيؽ تطبيؽ العدالة كالمحافظة عمى حقكؽ المكاطف كالمجتمع كالدكلة.

( كالتي تنص عمى " تككف مناصب 24ككذلؾ كبالرجكع إلى البيانات في الجدكؿ نجد أف الفقرة رقـ )
أعضاء النيابة العامة منفصمة تماما عف الكظائؼ القضائية".جاءت في المرتبة األخيرة بكسط قدره 

كيدلؿ عمى إجابة بدرجة متكسطة عمى ىذه الفقرة(, كيعزل ىذا التدني في الكسط الحسابي  3.62
ؤسسات المحسكب مف استجابات األعضاء العامميف في النيابة إلى الخمط المكجكد بيف السمطات في م

السمطة الفمسطينية, كغياب المكائح المنظمة لمعمؿ, كعدـ كضكح المياـ الكظيفية كالتداخؿ غير المنظـ 
القانكني لمنيابة العامة في القكانيف الفمسطينية كعدـ لتكييؼ كالمأطر لمسمطات, كعدـ الكعي كالمعرفة با

ر خطير جدا يتطمب إعادة النظر في مقدرة عضك النيابة العامة عمى تحديد مركزه القانكني. كىذا أم
تعريؼ المفاىيـ القانكنية كتحديد المراكز كالمياـ كالكاجبات بشكؿ أكثر تفصيبل كأكثر كضكحا لضماف 
إزالة المبس في ىذا المكضكع الذم مف المفترض أف ال يككف شائكا ليذا الحد. كيمكف االستدالؿ عمى 

% 25أعضاء النيابة العامة عمى ىذه الفقرة حيث أف حجـ المبس في ىذا المكضكع مف خبلؿ إجابات 
)ربع أعضاء النيابة( أجابكا بابدا أم أف ربع أعضاء النيابة يقركف بأنو ال تككف مناصب أعضاء 

% منيـ اجابكا 12% منيـ أجابكا باحيانا  ك 13النيابة العامة منفصمة تماما عف الكظائؼ القضائية.ك
بكا بدائما ما تككف مناصب أعضاء النيابة العامة منفصمة تماما عف % منيـ اجا50بغالبا في حيف أف 

 الكظائؼ القضائية. 
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( كالتي تنص عمى " يكلى أعضاء النيابة العامة، االعتبار الكاجب إلمكاف 30كجاءت الفقرة رقـ )
عف المبلحقة القضائية ككقؼ الدعاكل، بشركط أك بدكف شركط، كتحكيؿ القضايا  صرؼ النظر

كىك  3.83عف نظاـ القضاء الرسمي". في المرتبة قبؿ األخيرة في ىذا المحكر بكسط قدرة  ةالجنائي
بدرجة متكسطة ككانت نسب إجابات أعضاء النيابة العامة عمى ىذه الفقرة متفاكتة بشكؿ الفت لمنظر 

يـ من 12% منيـ أجابكا باحيانا ك13% منيـ أجابكا بنادرا ك4% منيـ أجابكا بابدا ك 13حيث اف 
% منيـ أجابكا بدائما. كيمكف اف يعكد سبب االختبلؼ في اجاباتيـ عمى ىذه الفقرة 41أجابكا بغالبا ك

 بيذا الشكؿ الى عدـ فيميـ المطمؽ لمقكاعد القانكنية المنظمة في مثؿ ىذه الحاالت.

نساف في ( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإل13كتمتيا الفقرة رقـ )
كىك بدرجة عالية. كلكف ايضا  4.25عدـ المطالبة بتطبيؽ القكانيف الجنائية بأثر رجعي". بكسط قدره 

% 4% منيـ أجابكا بابدا ك 4ىناؾ تشتت كاضح في إجابات أعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة حيث أف 
% منيـ أجابكا بدائما. كىذا 50منيـ أجابكا بغالبا ك 38% منيـ أجابكا بأحيانا ك4منيـ أجابكا بنادرا ك

التشتت غالبا ما يعكد لمسبب المذككر في الفقرة السابقة ) عدـ المعرفة المطمقة بالقكاعد القانكنية 
جراءاتيا رغـ اف ىذه الفقرة تعتبر مف بديييات القانكف الجنائي كمبدأ قانكني كاجب التطبيؽ (.  كا 

ـ أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير البلزمة ( كالتي تنص عمى " يقك 29ثـ جاءت الفقرة رقـ ) 
كىك بدرجة  4.29بكسط قدره  .تقديـ المسئكليف عف استخداـ التعذيب كاإلكراه إلى العدالة" لضماف

% مف أعضاء النيابة إجابكا بنادرا ما 4عاليو ايضا كىنا يكجد ما يمفت النظر في ىذه الفقرة حيث أف 
نيـ أجابكا باحيانا ما يقكـ أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير % م17يحدث ىذا االمر ك 

% منيـ أجابكا بغالبا 25تقديـ المسئكليف عف استخداـ التعذيب كاإلكراه إلى العدالة ك البلزمة لضماف
ر % منيـ أجابكا بدائما ما يقـك أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابي54ما يحدث ذلؾ في حيف أف 

تقديـ المسئكليف عف استخداـ التعذيب كاإلكراه إلى العدالة. كبالرجكع إلى تمؾ النسب  البلزمة لضماف
كاألرقاـ إلجابات أعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة يمكننا القكؿ أف العدالة تطبؽ بشكؿ مطمؽ في ىذا 

ؿ ناتج أيضا مف أف % مف كجية نظر أعضاء النيابة الفمسطينية. كىذا الخم50المجاؿ فقط بنسبة 
المكركث الثقافي كاالجتماعي في نظر نصؼ أعضاء النيابة يؤثر بشكؿ مباشر عمى تطبيؽ إجراءات 

 العدالة. ) إمكانية التستر عمى الزميؿ كالمسئكؿ ،،،ق(
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( كالتي تنص عمى " يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد إللغاء 32كتمت ىذه الفقرة الفقرات رقـ )
( كالتي تنص عمى" يحرص أعضاء 12االنفرادم أك لمحد مف استخداميا ". كالفقرة رقـ ) عقكبة الحبس

النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في قبكؿ استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب". كالفقرة رقـ 
إلنساف ( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى مراعاة حؽ ا11)

كىك بدرجة عالية. كبتحميؿ نسب إجابات أعضاء النيابة  4.33في افتراض براءة المتيـ". بكسط قدره 
% مف أعضاء النيابة أجابكا بابدا ال يضطمع أعضاء 4( 32عمى ىذه الفقرات نجد أنو لمفقرة رقـ )

% منيـ أجابكا 13ك النيابة العامة بجيكد إللغاء عقكبة الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا 
منيـ أجابكا بأنو يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد إللغاء  58% منيـ أجابكا بغالبا ك25باحيانا ك 

عقكبة الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا.كيمكف تفسير االختبلؼ في إجابتيـ بسبب اختبلؼ 
% منيـ بابدا ال يحرص 4( أجاب 12ـ )مناصبيـ اإلدارية كمياميـ الكظيفية. أما فيما يخص الفقرة رق

أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في قبكؿ استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب ك 
% منيـ بأنيـ دائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة 63% منيـ بغالبا كأجاب 25% منيـ بنادرا ك8

ة المنتزعة نتيجة التعذيب.كىذا يعني اف جزء مف عمى مراعاة حؽ اإلنساف في قبكؿ استبعاد األدل
العدالة خاضع لمزاج كتقدير عضك النيابة كاف تطبيؽ العدالة في ىذا المجاؿ بشكؿ مطمؽ فقط يتـ 

( كالتي 11%. كىذا امر يحتاج الى دراسة كاعادة تاىيؿ كتدريب. اما فيما يخص الفقرة رقـ )63بنسبة 
% 4طبيؽ العدالة كمبدأ دستكرم  في معظـ دكؿ العالـ , فقد أجاب تمثؿ احد أىـ قكاعد القانكف في ت

منيـ بابدا ال يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض 
% منيـ بنادرا ما يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى مراعاة حؽ 4براءة المتيـ ك
% منيـ باحيانا ما يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل 4راض براءة المتيـ كاإلنساف في افت

منيـ بدائما ما  58% منيـ بغالبا ك30الجزائية عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ ك
يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ. 

ذه اإلجابات تدؽ ناقكس خطر كضكء احمر أماـ كؿ مف ييمو قطاع العدالة في فمسطيف. إف ىذه كى
األرقاـ تشير إلى أف نسبة تطبيؽ العدالة المطمقة في ىذا المكضكع الميـ كالحيكم كالخطير ال تتجاكز 

58 .% 
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)مراعاة القكاعد كبشكؿ عاـ ككما اشرنا سابقا فاف إجابات أعضاء النيابة العامة عمى ىذا المحكر
(عمى جميع الفقرات كلكف كبما أف 4.59العامة لحقكؽ اإلنساف(.كانت بدرجة عالية )كسط اإلجابات 

مجاؿ الدراسة ىك تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة  كمعظـ فقرات ىذا المحكر ىي قكاعد دستكرية 
ذه القكاعد كغيرىا بشكؿ تاـ كمبادمء عامة في القانكف ،  كفي الكضع المثالي يجب أف يتـ تطبيؽ ى

كقاطع كبنكع مف الحـز كاالنضباط لمحفاظ عمى حقكؽ المكاطنيف كأم إخبلؿ في تطبيقيا يدلؿ بشكؿ 
كاضح عمى انتياؾ حقكؽ المكاطف فانو يجب أف تككف جميع اإلجابات عمى معظـ فقرات ىذا المحكر 

ما بشكؿ مطمؽ كال يتجزأ حتى يحافظ ىي دائما. كىذا نابع مف أف تطبيؽ العدالة يجب أف يككف دائ
شعار المكاطف باألماف كمحاربة االنتياكات بغض النظر عف كجيات  رساء األمف كا  عمى الحقكؽ كا 
نظر كقناعات العامميف في النيابة فييا, كىذا ليس مكجكدا بشكؿ مطمؽ في أعضاء النيابة العامميف في 

نتائج الدراسة التي بيف أيديكـ. كىذا يدلؿ عمى نيابات محافظات راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ حسب 
قصكرفي فيـ كتطبيؽ بعض  اعضاء النيابة العامة القانكف األساسي الفمسطيني كالذم نظـ الخطكط 

 .العريضة كالمبادم العامة التي تناكليا ىذا المحكر

لتحقيؽ االبتدائي  تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية في مرحمة ا :الفرع الثاني
 مف كجية نظرىـ:

قمنا بتحميؿ استجابات أعضاء النيابة حسب المحكر الثاني )مراعاة القكاعد القانكنية اثناء اجراءات 
 فقرة ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 29التحقيؽ( تككف ىذا المحكر مف  
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لمعيارم الستجابات العامميف في (: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ ا3جدكؿ رقـ )
النيابة العامة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 
الدراسة حسب المحكر الثاني )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء إجراءات التحقيؽ(  مف كجية نظرىـ 

 مرتبو حسب قيمة كسط اإلجابات.

 الكسط %النسبة الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تنظيـ قكاعد  1
 .االستجكاب

0 0 0 0 100 5.00 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة اإلجراءات القانكنية  2
 لتمديد تكقيؼ المتيـ 

0 0 0 0 100 5.00 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ المتيـ  3
 .أسباب اعتقالوب

0 0  4 96 4.95 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة المدد القانكنية  4
 .لتكقيؼ المتيـ

0 0 0 4 96 4.95 

ال  يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش إال بحضكر  5
 .المتيـ أك حائز المنزؿ أك شاىديف

0 0 0 8 92 4.91 

حقكقيـ ب يقـك أعضاء النيابة بضماف إببلغ الضحايا 6
 .قبؿ البدء بإجراءات التحقيؽ

0 0 4 4 92 4.87 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى أف القرار في مراقبة  7
جراء تسجيبلت  المحادثات السمكية كالبلسمكية ، كا 
ألحاديث في مكاف خاص بناء عمى إذف مف قاضي 

 الصمح ىك لمنائب العاـ أك أحد مساعديو 

0 0 0 13 87 4.87 

أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش  ال يمجا 8
 .باستخداـ القكة  إال إذا تكفرت حالة الضركرة

0 0 0 13 87 4.87 

 4.87 87 13 0 0 0 .يقـك أعضاء النيابة بمراعاة حؽ المتيـ بالصمت 9
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يصدر أعضاء النيابة العامة مذكرة التفتيش تحكم عمى  10
 .ساعة تحرير المذكرة

0 0 0 17 83 4.83 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى  إصدار أكامر  11
 .التصرؼ في التحقيؽ

0 0 0 17 83 4.83 

ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش بنفس مذكرة  12
 .التفتيش إال لمرة كاحدة

0 4 0 13 83 4.75 

يحث أعضاء النيابة العامة لمف فكض بالتفتيش أف  13
 يصطحب معو كاتب التحقيؽ 

0 0 8 25 67 4.58 

يقـك عضك النيابة برد المضبكطات إلى مف لو الحؽ  14
 .فيو

4 0 4 17 75 4.58 

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  15
 .مذكرة إحضار

0 0 8 30 62 4.54 

إذا قرر عضك النيابة إجراء التفتيش بحضكره ، فانو  16
تقاؿ لمتفتيش يقـك  بتنظيـ محضر بيذا األمر قبؿ االن

 يبيف فيو األسباب التي يستند إلييا في مباشرة التفتيش 

0 0 13 25 62 4.50 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى  17
 .أعضاء الضابطة العدلية

0 0 0 50 50 4.50 

يصدر أعضاء النيابة مذكرة التفتيش تحكم عمى  18
 اسـ,كظيفة كتكقيع مف أصدرىا

8 0 4 17 71 4.41 

يقـك أعضاء النيابة بالمجكء لمتفتيش في أم مرحمة مف  19
 مراحؿ التحقيؽ االبتدائي 

4 0 8 34 54 4.33 

يمتنع أعضاء النيابة عف مباشرة التفتيش إذا ما  20
 أصدركا أمرىـ بالتصرؼ في الدعكل 

4 0 8 34 54 4.33 

يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش بعد تكجيو  21
 .إلى شخص معيفاالتياـ 

0 4 17 25 54 4.29 

 4.25 62 12 13 13 0يعتبر أعضاء النيابة العامة انو ال يجكز مباشرة  22
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 التفتيش إال بعد كقكع الجريمة

ينبغي أف يتقيد المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ  23
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في أمر  المككمة إليو كا 

 .منو باطبلن  التفكيض صراحة يقر باف ما كقع

4 8 13 13 62 4.20 

يقـك اعضاء النيابة بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ  24
 كاحد أك أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي 

17 0 8 17 58 4.00 

ال يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش قبؿ تقديـ  25
 .الشككل إذا تطمب القانكف ذلؾ

8 8 13 21 50 3.95 

 3.87 29 41 17 13 0 .بة بإجراء التفتيش بحضكرهيقـك عضك النيا 26

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  27
 .مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو

8 4 21 29 38 3.83 

يصدر أعضاء النيابة العامة أمر التفكيض بالتفتيش  28
 .شفاىة

63 4 8 8 17 2.12 

كض يقبؿ أعضاء النيابة لمف فكض بالتفتيش أف يف 29
 .بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ

63 8 4 8 17 2.08 

 

( أف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات أعضاء النيابة العامة 3تشير البيانات في الجدكؿ رقـ )
 4.41مراعاة القكاعد القانكنية أثناء إجراءات التحقيؽ مف قبؿ أعضاء النيابة كاف  عمى فقرات محكر

عاؿ بشكؿ عاـ لدل األعضاء العامميف في النيابة في مجاؿ تطبيؽ كىك عاؿ كيدلؿ عمى كجكد كعي 
 قكاعد القانكف أثناء التحقيؽ مف كجية نظرىـ.

كبالرجكع إلى تحميؿ االستجابات عمى فقرات المحكر بشكؿ منفرد نرل أف أعمى كسط حسابي محسكب 
مة عمى تنظيـ قكاعد ( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العا36كاف مف نصيب الفقرات رقـ )

( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء النيابة العامة بمراعاة اإلجراءات القانكنية 60االستجكاب ". كرقـ )
كىذا يعني أف جميع أعضاء النيابة قد اجابكا بدائما عمى  5لتمديد تكقيؼ المتيـ".بكسط حسابي مقداره 

 ا في تطبيؽ العدالة فيما يخص ىاتيف الفقرتيف. ىاتيف الفقرتيف كىي عبلمة كاممة. كىذا أمر ايجابي جد
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عمى إببلغ المتيـ بأسباب ( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة 35اما الفقرات )
( كالتي تنص عمى " يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة المدد القانكنية 59". كالفقرة رقـ )اعتقالو

كىك عالي جدا كقريب مف  4.95الثانية بكسط حسابي قدره  لتكقيؼ المتيـ". فقد جاءت في المرتبة
( كىك كذلؾ مؤشر قكم عمى تطبيؽ نصكص القانكف فيما يخص ىاتاف الفقرتاف. 5العبلمة الكاممة )

% مف أعضاء النيابة قد 4كالسبب في أف الكسط الحسابي اقؿ بقميؿ مف العبلمة الكاممة ناتج عف أف 
% قد أجابكا دائما. كجاء في المرتبة الثالثة مف حيث قيمة 96البا كالباقي أجابكا عمى ىاتيف الفقرتيف بغ

( كالتي تنص عمى" ال  يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش 55الكسط الحسابي لئلجابات الفقرات رقـ )
 إال بحضكر المتيـ أك حائز المنزؿ أك شاىديف".

بحقكقيـ قبؿ البدء  بضماف إببلغ الضحايا ( كالتي تنص عمى" يقـك أعضاء 34كتبلىا الفقرة رقـ ) 
% مف اعضاء 92كىك بدرجة عالية جدا ايضا. كاجاب  4.91بإجراءات التحقيؽ". بكسط حسابي بمغ 

 النيابة عمى ىاتيف الفقرتيف بدائما ما يمتزمكف بيما كىذا ايضا امرا ايجابي نكعا ما.

( كالتي تنص عمى " يحرص 39رقـ ) كحؿ في المرتبة الرابعة الكسط الحسابي المحسكب لمفقرات
جراء تسجيبلت  أعضاء النيابة العامة عمى أف القرار في مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية ، كا 
ألحاديث في مكاف خاص بناء عمى إذف مف قاضي الصمح ىك لمنائب العاـ أك أحد مساعديو"  كرقـ 

إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش باستخداـ القكة إال إذا ( كالتي تنص عمى" ال يمجا أعضاء النيابة العامة 56)
( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء النيابة بمراعاة حؽ المتيـ 58تكفرت حالة الضركرة".  كرقـ )

% مف أعضاء النيابة بأنيـ 87كأجاب ما نسبتو  4.87بالصمت".  حيث كانت قيمة الكسط الحسابي 
%منيـ أجابكا بغالبا ما يقكمكف بذلؾ.كىذا 13ة في حيف أف دائما ما يمتزمكف بيذه القكاعد القانكني

المتكسط أيضا بدرجة عالية جدا كيمكف أف يفسر ىذا االرتفاع في الكسط لككف ىذه القكاعد القانكنية 
مف اىـ اجراءات التحقيؽ  الكاجبة التطبيؽ ، كربما أيضا خكفا كحرصا منيـ عمى عدـ فسخ االحكاـ 

خصكـ الدعكل الجنائية عف طريؽ الطعف باالحكاـ التي لـ تراع النيابة العامة  الجنائية  مف قبؿ باقي
فييا االجراءات القانكنية السميمة  ،  الف ذلؾ لو انعكاسات مباشرة عمى سمعتيـ كأدائيـ الكظيفي أماـ 

 القضاة كالمحاميف.

بة العامة مذكرة ( كالتي تنص عمى " يصدر أعضاء النيا51كىذا ايضا ينطبؽ عمى الفقرات رقـ )
( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة 61التفتيش تحكم عمى ساعة تحرير المذكرة ".   ك رقـ )
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% 83حيث اجاب ما نسبتو  4.83العامة عمى  إصدار أكامر التصرؼ في التحقيؽ". بكسط قدره 
ف بذلؾ. ككاف الكسط % منيـ اجابكا بغالبا ما يقكمك 13منيـ بانيـ دائما ما يراعكف ذلؾ في حيف اف 

( كالتي تنص عمى " ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش بنفس مذكرة التفتيش 54الحسابي لمفقرة رقـ )
% مف أعضاء 4كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف  4.75إال لمرة كاحدة". اقؿ مف سابقاتو حيث بمغ 

فتيش بنفس مذكرة التفتيش إال لمرة كاحدة ك النيابة أجابكا أنيـ أحيانا  ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ الت
 % دائما ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش بنفس مذكرة التفتيش إال لمرة كاحدة.83% غالبا ك13

( كالتي تنص عمى " يحث أعضاء النيابة العامة 52ككاف الكسط الحسابي المحسكب لمفقرات رقـ )
( كالتي تنص عمى " يقكـ عضك 57حقيؽ". كرقـ )لمف فكض بالتفتيش أف يصطحب معو كاتب الت

كىك ايضا  بدرجة عالية كلكنو اقؿ مف  4.58النيابة برد المضبكطات إلى مف لو الحؽ فيو".يساكم 
نظرائو السابقيف كيعكد السبب ايضا الى اف التكزيع النسبي إلجاباتيـ عمى ىاتيف الفقرتيف كاف مختمفا" 

( فانو ال يكجد تطبيؽ كامؿ لمقانكف في 60ك 36الفقرتيف األكلييف )رقـ  عف سابقاتيا, كأيا كاف باستثناء
مكاضيع ىذه الفقرات كحتى لك كاف التطبيؽ بدرجة عالية جدا إال أف الكضع المثالي يفترض أف يككف 
أداء أعضاء النيابة في تمؾ االجراءات أفضؿ مما ىك عميو لحساسية ىذه المرحمة في تطبيؽ العدالة 

كيمكف أف يعكد  .الشديد بالحقكؽ كالحريات بشكؿ عاـ كحقكؽ كحريات المتيـ بشكؿ خاص كالتصاقيا
السبب في عدـ تطبيؽ ىذه القكاعد بشكؿ كامؿ إلى االختبلؼ في الخمفيات المعرفية كالعممية ألعضاء 

قرات ىذا النيابة كعدـ االلماـ  الكافي لبعضيـ بقكاعد قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني المنظـ لف
 المحكر  ك/اك أك أسباب تتعمؽ بالخبرة كالممارسة العممية كالتدريب. 

اما فيما يخص اقؿ االكساط الحسابية المحسكبة لفقرات ىذا المحكر فقد كاف مف نصيب الفقرة رقـ 
( كالتي تنص عمى" يقبؿ أعضاء النيابة لمف فكض بالتفتيش أف يفكض بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ" 47)

كىك بدرجة منخفضة حسب سمـ االجابات ككاف التكزيع النسبي  2.08مغ الكسط الحسابي حيث ب
% منيـ بابدا  ال يقبؿ أعضاء النيابة 63إلجابات أعضاء النيابة عمى ىذا الفقرة مشتتا حيث أجاب 

% منيـ 4% منيـ بنادر ك8لمف فكض بالتفتيش أف يفكض بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ في حيف أجاب 
% منيـ بدائما ما يقبؿ أعضاء النيابة لمف فكض بالتفتيش أف يفكض 17% منيـ بغالبا ك8ا كباحيان

لفمسطيني بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ كىنا تكمف المخالفة الكاضحة كالصريحة لقانكف االجراءات الجزائية ا
تطكير قدراتيـ  كىذا يحتاج إلى إعادة النظر في عمؿ أعضاء النيابة كضركرة كالمنظـ لقكاعد التفتيش،
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سكاء مف خبلؿ  المحاضرات األكاديمية المتخصصة ك/ أك التدريب النظرم كالعممي الفعمي لمنيكض 
 بمستكل العدالة في بمدنا.

( كالتي تنص عمى " يصدر أعضاء النيابة العامة أمر التفكيض 48كينطبؽ ىذا ايضا عمى الفقرة رقـ )
قريبا جدا مف الكسط المحسكب لمفقرة  2.12إلجابتيـ  حيث كاف الكسط الحسابي  .بالتفتيش شفاىة"

السابقة كىك بدرجة منخفضة كال يختمؼ كثيرا التكزيع النسبي إلجاباتيـ عمى ىذه الفقرة عف سابقاتيا. 
ككذلؾ فاف ىاتيف الفقرتيف تعالجاف مكضكع التفتيش في مرحمة التحقيؽ, كىنا تبرز بعض المشاكؿ 

ائميف عمى األمر في ىذا المكضكع لتجاكز اكبر قدر ممكف مف السمبيات الكاجب معالجتيا مف قبؿ الق
التي يمكف أف تترتب عمى عدـ قانكنية إجراء التفتيش  األمر الذم قكض كيقكض العدالة في بعض 

 الحاالت.

( كالتي تنص عمى " يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ مذكرة 37كحمت الفقرة رقـ )
كىك بدرجة عالية نكعا  3.83قيؽ معو ". في المرتبة الثالثة حيث بمغ الكسط الحسابي ليا حضكر لمتح
% منيـ بابدا أم انو ال يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ مذكرة 8ما كأجاب 

% 38% غالبا ك29% احيانا ك21% أجابكا بنادرا ك4حضكر لمتحقيؽ معو. في حيف اف ما نسبتو 
ىذه النسب تدلؿ عمى مدل االختبلؼ في تصرفات أعضاء النيابة في ىذا الشأف كتظير تشتت دائما, ك 

عاؿ في عمميـ بمعنى أف ىناؾ فركقا فرديا كاضحة في إصدار مذكرة حضكر بحؽ المتيـ لمتحقيؽ 
 معو. كىذا أمر أيضا يجب إعادة النظر فيو.

العامة عمى ىذا المحكر)مراعاة القكاعد كبشكؿ عاـ ككما اشرنا سابقا فاف إجابات أعضاء النيابة 
(عمى جميع الفقرات كلكف 4.32القانكنية أثناء إجراءات التحقيؽ(.كانت بدرجة عالية )كسط اإلجابات 

كبما أف مجاؿ الدراسة ىك تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة كمعظـ فقرات ىذا المحكر عالجيا قانكف 
يمو لبلجراءات القانكنية التي تختص بيا النيابة العامة في االجراءات الجزائية الفمسطيني عند تنظ

مرحمة التحقيؽ االبتدائي  كالتي ىي مرحمة اساسية في تطبيؽ العدالة الجنائية في فمسطيف اللتصاقيا 
الشديد بالحقكؽ كالحريات بشكؿ عاـ كحقكؽ المتيـ بشكؿ خاص , كمف المفركض أف يككف ىناؾ 

% حتى ال تعطى 100القكاعد  مف قبؿ النيابة بشكؿ قانكني سميـ  حرص كعمؿ كامؿ لتطبيؽ ىذه 
الفرصة لممحاميف أك غيرىـ اليجاد ثغرات يمكف أف تفسد القضية  أك تحد مف فعالية تطبيؽ العدالة, 

 سكاء بالتأخير أك باليركب مف العقاب. 
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كبنكع مف الحـز كفي الكضع المثالي يجب أف يتـ تطبيؽ ىذه القكاعد كغيرىا بشكؿ تاـ كقاطع 
كاالنضباط لمحفاظ عمى حقكؽ المكاطنيف ،  كأم إخبلؿ في تطبيقيا يدلؿ بشكؿ كاضح عمى إخبلؿ 
في تطبيؽ العدالة في المجتمع كالتي كضع القانكف باألساس كأكجدت النيابة العامة كذلؾ لمحفاظ 

 ائما عمييا, فانو يجب أف تككف جميع اإلجابات عمى معظـ فقرات ىذا المحكر ىي د

يجب أف تككف اإلجابة عمييا ابدا(. كىذا نابع مف أف تطبيؽ العدالة  48ك 47باستثناء الفقرات رقـ )
يجب أف يككف دائما بشكؿ مطمؽ كال يتجزأ كال يتأخر كال يجكز عدـ إنزاؿ عقكبة بمجـر بسبب فشؿ 

 الظركؼ. في إجراءات أك ضعؼ في عمؿ النيابة كال يجكز إصدار حكـ ضد برمء ميما كانت 

شعار المكاطف باألماف كمحاربة االنتياكات بغض  رساء األمف كا  كحتى تتـ المحافظة عمى الحقكؽ كا 
النظر عف كجيات نظر كقناعات العامميف في النيابة فييا, فالمطمكب منيـ ىك تطبيؽ القانكف بشكؿ 

ذلؾ مع قناعاتيـ.  كامؿ كسميـ كاخذ ذلؾ بعيف االعتبار في جميع إجراءات التحقيؽ حتى لك تنافى
كىذا ليس مكجكدا بشكؿ مطمؽ في عمؿ أعضاء النيابة العاممكف في نيابات محافظات راـ اهلل كبيت 

 لحـ كالخميؿ حسب نتائج الدراسة التي بيف أيديكـ. 

تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل مراعتيـ لمقكاعد  :الفرع الثالث 
 حمة المحاكمة  مف كجية نظرىـ:القانكنية في مر 

قمنا بتحميؿ استجابات اعضاء النيابة حسب المحكرالثالث )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة(  
 فقرة تـ تحميميا ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 13تككف ىذا المحكر مف 
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المعيارم الستجابات العامميف في (: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ 4جدكؿ رقـ )
النيابة العامة الفمسطينية في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة 
الدراسة حسب المحكر الثاني )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة(  مف كجية نظرىـ مرتبو 

 حسب قيمة كسط اإلجابات.

 الكسط النسبة الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  1
 .مراعاة تمثيؿ الحؽ العاـ أثناء سير الدعكل الجزائية

0 0 0 4 96 4.95 

يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى أكراؽ  2
 .كمستندات الدعكل

0 0 0 8 92 4.91 

لعامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ يصر أعضاء النيابة ا 3
الحككمة فيما يقاـ منيا أك عمييا مف دعاكل أماـ 

 .المحاكـ

0 0  13 87 4.87 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى أعطاء المتيـ الكقت  4
 .الكافي لتقديـ دفاعو

0 0 0 17 83 4.83 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  5
يو إذا تعارضت مصمحتو مع مصمحة تمثيؿ المجني عم

 مف يمثمو

0 0 4 13 83 4.79 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مبلحقة الشاىد الذم  6
 .يدلي أماـ المحكمة بشيادة كاذبة

0 0 4 21 75 4.70 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  7
 اإلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼ

0 4 4 13 79 4.66 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الطعف باألحكاـ  8
 الصادرة إذا استحؽ األمر

0 0 4 25 71 4.66 

يحرص أعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدعكل عند  9
 البدء في المحاكمة

0 0 8 21 71 4.62 



134 
 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ مف  10
 .الحصكؿ عمى نسخة مف أكراؽ الدعكل

0 4 13 8 75 4.54 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  11
 تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية

4 4 0 21 71 4.50 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة الميؿ القانكنية  12
في اإلببلغ عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ كقائمة بأسماء 

 يكد لممتيـ قبؿ يـك المحاكمةالش

0 4 8 29 59 4.41 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية الشيكد أثناء  13
 المحاكمة

0 4 13 21 62 4.41 

 

( نجد اف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات اعضاء 4بالرجكع إلى البيانات في الجدكؿ رقـ )
كىك االعمى بيف جميع  4.72نكنية اثناء المحاكمة( يساكم النيابة عمى ىذا المحكر )مراعاة القكاعد القا

المحاكر كيككف ايضا بدرجة عالية جدا. كيدلؿ عمى التزاـ اكثر مف قبؿ اعضاء النيابة في تطبيؽ 
القكاعد القانكنية اثناء اجراء المحاكمات. نعتقد باف ىذا امر طبيعي كيتفؽ مع الكاقع , حيث اف ىناؾ 

القانكف في ىذه المرحمة )المحكمة بالدرجة االكلى , كمف ثـ المحامي( لذلؾ  طرؼ اخر مراقب لتطبيؽ
ال بد لعضك النيابة مف عمؿ اقصى مجيكد ممكف لتحسيف ادائو اماـ المحكمة )ىك يعتبر ذلؾ امرا 

كنستدؿ مف ذلؾ ايضا انو  .يمسو بشكؿ شخصي( خاصة في ظؿ تطبيؽ مبدا عمنية الجمسات
ضاء النيابة اذا ما شعركا برقابة كمتابعة اكثر لعمميـ , كىنا تكمف اىمية باالمكاف تحسيف اداء اع

الدكر الرقابي لبعض المؤسسات الرسمية كاالىمية المرتبطة بقطاع العدالة في متابعة اعماؿ النيابة 
 العامة لضماف اعمى مستكل ممكف مف العدالة كتطبيؽ القانكف.

عامة عمى فقرات ىذا المحكر بشكؿ منفرد نجد اف اعمى كعند النظر الى اجابات اعضاء النيابة ال
( كالتي تنص عمى " 62كسط حسابي محسكب الستجابات اعضاء النيابة كاف مف نصيب الفقرة رقـ )

يحرص اعضاء النيابة العامة في اثناء المحاكمة عمى مراعاة تمثيؿ الحؽ العاـ اثناء سير الدعكل 
لي كعالي جدا قريب مف العبلمة الكاممة حيث اجاب ما نسبتو كىك كسط عا 4.95الجزائية". حيث بمغ 

% مف اعضاء النيابة العامة عمى ىذه الفقرة بدائما ما يحرص اعضاء النيابة العامة في اثناء 96
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%منيـ فقط اجابكا 4المحاكمة عمى مراعاة تمثيؿ الحؽ العاـ اثناء سير الدعكل الجزائية في حيف اف 
كمف الطبيعي اف يككف الكسط الحسابي المحسكب الستجاباتيـ  .ىذه الفقرة بغالبا ما يراعكف تطبيؽ

عمى ىذه الفقرة ىك االعمى حيث اف مف اىـ اىداؼ انشاء النيابات العامة في جميع بمداف العالـ ىك 
الحفاظ عمى الحؽ العاـ كتمثيمو اماـ المحاكـ المختصة الف النيابة العامة يمكف اف تعرؼ عمى انيا 

ثيؿ الحؽ العاـ في بمد ما كالف النيابة العامة ىي جزء اساسي في تشكيؿ المحكمة الجنائية جية تم
كىنا يجب االشارة الى اف اعضاء النيابة العامميف في  .كيترتب عمى غيابيا ك/اك تغيبيا البطبلف

مميـ كىك محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( يدرككف ىذا االمر كيطبقكنو في ع
 امر ايجابي.

( 74كحمت في المرتبة الثانية مف حيث قيمة الكسط الحسابي المحسكب مف استجاباتيـ الفقرة رقـ ) 
 4.91كالتي تنص عمى " يقكـ اعضاء النيابة بالمحافظة عمى مستندات كاكراؽ الدعكل"بكسط قدرة 

ة بدائما ما يقكـ اعضاء النيابة %مف اعضاء النياب92كىك ايضا بدرجة عالية جدا , كاجاب ما نسبتو 
% منيـ بغالبا ما يقكمكف بذلؾ. كىنا ايضا 8بالمحافظة عمى مستندات كاكراؽ الدعكل في حيف اجاب 

تظير اىمية كدكر كجكد المراقب اذ اف كجكد المحكمة كاحساس اعضاء النيابة العامة باىمية حفظ 
تحقيقي كبينو لو في الدعكل بجميع محتكياتو مما مستندات الدعكل النو غالبا ما يقكـ بابراز الممؼ ال
 يزيد مف  حرصو عمى تطبيؽ ىذه القاعدة القانكنية.

( كالتي تنص عمى " يصر اعضاء النيابة العامة عمى تكلى النيابة العامة 72كجاءت الفقرة رقـ ) 
كىك اقؿ مف  4.87تمثيؿ الحككمة فيما يقاـ منيا اك عمييا مف دعاكل اماـ المحاكـ" بكسط قدره 

% مف اعضاء النيابة بدائما ما يصركف عمى 87سابقيو لكنو ايضا بدرجة عالية جدا. حيث اجاب 
% منيـ 13تكلى النيابة العامة تمثيؿ الحككمة فيما يقاـ منيا اك عمييا مف دعاكل اماـ المحاكـ ك 

ة في جميع قضاياىا نرل بغالبا ما يصركف عمى ذلؾ. كبما اف مف كاجبات النيابة العامة تمثيؿ الحككم
% منيـ غالبا ما يصركف عمى تمثيؿ الحككمو كىنا يبرز شرخ كلك كاف 13اف جزء مف اعضاء النيابة 

بسيط بيف مؤسسات الحككمة كصاحب المركز القانكني الذم يمثميـ في القضايا الخاصة بمؤسساتيـ. 
عامميف في القطاعات المختمفة في كيمكف تفسير ىذا بالصراع الكظيفي الذم ينشا بشكؿ طبيعي بيف ال

الحككمة  كايضا بسبب محاكلة تدخؿ الممثميف لممؤسسات في عمؿ النيابة بشكؿ مباشر في القضايا 
 التي تخصيـ االمر الذم يخمؽ نكعا مف الحزازية كالتناحر بينيـ. 



136 
 

تيـ الكقت ( كالتي تنص عمى " يحرص اعضاء النيابة العامة عمى اعطاء الم70ككانت الفقرة رقـ )
% 83كىك كذلؾ بدرجة عاليو جدا حيث اف  4.83الكافي لتقديـ دفاعو" في المرتبة الرابعة بكسط قدره 

مف اعضاء النيابة اجابكا بدائما ما حرص اعضاء النيابة العامة عمى اعطاء المتيـ الكقت الكافي 
لسياؽ نرل اف ارتفاع كسط % اجابكا بغالبا ما يقكمكف بذلؾ. كفي نفس ا17لتقديـ دفاعو في حيف اف 

ىذه الفقرة يعكد لكجكد طرؼ اخر في التطبيؽ ىك المحكمة كالمحامي كاالمر ليس مترككا القرار فيو 
% منيـ( يدرككف ىذا الكاقع كيطبقكنو كىك أمر ايجابي نكعا 83بالمطمؽ لمنيابة , لذلؾ نجد معظميـ )

 ما.

تنص عمى "يحرص اعضاء النيابة العامة في اثناء ( كالتي 63كجاء في المرتبة الخامسة الفقرة رقـ )
 4.79المحاكمة عمى تمثيؿ المجني عميو اذا تعارضت مصمحتو مع مصمحة مف يمثمو" بكسط قدره 

% مف اعضاء النيابة بدائما ما 83كىك ايضا بدرجة عالية جدا كلكنو اقؿ مف سابقيو حيث اجاب 
ى تمثيؿ المجني عميو اذا تعارضت مصمحتو مع يحرص عضك النيابة العامة في اثناء المحاكمة عم

كىذه النسب يمكف  .% منيـ باحيانا ما يحرصكف عمى ذلؾ4% منيـ بغالبا ك 13مصمحة مف يمثمو ك
تكضيحيا اذا ما اخذنا بعيف االعتبار الفركؽ الشخصية الفردية بيف اعضاء النيابة كعدـ رغبة البعض 

عف اشكاليات بينيـ كبيف الممثميف لممجني عميو كىي في  في خمؽ اشكاليات مع الغير كالنام بالنفس
 نظرىـ تمثؿ كاجب ممثمي المجني عميو, حتى كاف كاف ذلؾ ال يخدـ العدالة.

اما فيما يخص اقؿ كسط حسابي محسكب الستجابات اعضاء النيابة عمى فقرات ىذا المحكر كاف مف 
يابة عمى حماية الشيكد اثناء المحاكمة" ( كالتي تنص عمى " يحرص اعضاء الن68نصيب الفقرة رقـ )

كىك ايضا بدرجة عالية كلكنو االقؿ بيف جميع الفقرات حيث اجاب  4.41حيث بمغ الكسط الحسابي 
% 21% فقط مف اعضاء النيابة بانيـ دائما ما يحرصكف عمى حماية الشيكد اثناء المحاكمة ك62

يحرصكف عمى حماية الشيكد اثناء المحاكمة.  % منيـ بنادرا ما4% منيـ باحيانا ك13منيـ بغالبا ك
كىنا يجب التكقؼ عند ىذه النسب كاالرقاـ حيث اف عدـ الحرص عمى حماية الشاىد يضر بالعدالة 
كبتطبيؽ القانكف كبحفظ الحقكؽ. كىذا احد اىـ اسباب عزكؼ البعض عف االدالء بالشيادة كمحاكلة 

قدر االمكاف التستر عمى ما يمكف اف يثير االشكاليات التممص منيا , كاف تـ حضكره لمشيادة يحاكؿ 
خاصة االجتماعية منيا. كىذا مف اىـ االمكر التي تعيؽ تطبيؽ العدالة في بمدنا. كيمكف اف يككف 
السبب في عدـ حرص اعضاء النيابة عمى حماية الشاىد احساسيـ انفسيـ بعدـ االماف كمعرفتيـ مف 
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عية السائدة كالمعمكؿ بيا في بمدنا ىي اقكل كاكثر فاعمية في حؿ الكاقع السائد اف النظـ االجتما
المشكبلت كىـ بغير منال عنيا )يمكف مبلحقتيـ مف خبلليا خاصة كمما ظيرت بكادر انفبلت امني 
ىنا كىناؾ( ,كخصكصا انيـ يكاجيكف ىذه المنظكمة االجتماعية بشكؿ دائـ يكميا كايضا المحاكـ تعزز 

طراؼ لمصمح كادخاؿ المنظكمة العشائرية كاالشخاص االعتبارييف في عمميا. ذلؾ مف خبلؿ دفع اال
كمف كجو نظرىـ فيـ يممككف السمطة لذلؾ كال يممككف القدرة عمى تطبيؽ ذلؾ بسبب الظركؼ السائدة 
كعدـ االنضباط المطمؽ لدل االجيزة التنفيذية, ليذا نرل اختبلفا في نسب اجاباتيـ يمكف ايعازىا الى 

كؽ الفردية كقدراتيـ الشخصية كخمفياتيـ االجتماعية كالسياسية. كىنا يجب عمى المشرع الفمسطيني الفر 
تقنيف حماية الشيكد باقراره ضمانات كاضحة بيذا الخصكص لتمكيف اعضاء النيابة العامة مف القياـ 

  .بدكرىـ عمى الكجو االكمؿ كالضمكع بدكرىـ في تحقيؽ العدالة الجنائية

( كالتي تنص عمى" يحرص اعضاء النيابة العامة 67نفس المرتبة ام االخيرة الفقرة رقـ ) كجاءت في 
عمى مراعاة الميؿ القانكنية في االببلغ عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ كقائمة باسماء الشيكد لممتيـ 

ع النسبي كلكف اختبلؼ التكزي 4.41قبؿ يكـ المحاكمة" بنفس قيمة الكسط لمفقرة السابقة كقدره 
% منيـ بانيـ دائما ما يحرصكف عمى مراعاة الميؿ القانكنية في االببلغ 59الجاباتيـ حيث اجاب 

% منيـ بغالبا 29عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ كقائمة باسماء الشيكد لممتيـ قبؿ يـك المحاكمة ك
ي االببلغ عف قرار االتياـ % بنادرا ما يحرصكف عمى مراعاة الميؿ القانكنية ف4% منيـ باحيانا ك8ك

كالئحة االتياـ كقائمة باسماء الشيكد لممتيـ قبؿ يـك المحاكمة. كىذه قاعدة اجرائية ميمة لتطبيؽ 
العدالة كال يكجد ما يبرر عدـ االلتزاـ بيا خصكصا اف اعضاء النيابة يمتمككف السمطة الصدار امر 

يميـ الخاطيء  لمقاعدة القانكنية اك احساسيـ باف التبميغ. كربما يعكد السبب في عدـ قياميـ بذلؾ لف
صاحب الشاف يجب اف يساؿ بنفسو كاف يككف ىك االحرص عمى مصمحتو كليس النيابة كىذا كما ىك 
معمكـ تجاىؿ لمياـ النيابة كخرؽ لمقانكف كمعيؽ لمعدالة مف السيؿ تجاكزه بمفت النظر لتطبيقة 

  كاصدار التعميمات كتعميميا بيذا الشاف.

( في المرتبة الثانية ما قبؿ االخيرة كالتي تنص عمى "يحرص اعضاء النيابة 64كحاءت الفقرة رقـ )
العامة في اثناء المحاكمة عمى تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية" بكسط قدره 

ؿ السمطة % منيـ بانيـ دائما ما يحرصكف في اثناء المحاكمة عمى تمثي71حيث اجاب  4.50
% 4% منيـ بنادرا ك4% منيـ اجابكا بغالبا ك21التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية في حيف اف 
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منيـ بابدا ال يحرصكف في اثناء المحاكمة عمى تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر 
اباتيـ بيذا الشكؿ كال القضائية. كىذا امر غريب كمستيجف مف قبميـ اف يككف التكزيع النسبي الج

يكجد ما يبرر ىذا االختبلؼ العالي في اجاباتيـ حكؿ تطبيقيـ ليذه االجراءات التي ىي مف كاجبيـ , 
( في المرتبة الثالثة ما قبؿ االخيرة كالتي تنص عمى "يحرص اعضاء النيابة 64ككانت الفقرة رقـ )

كاجاب  4.54الدعكل" بكسط قدره العامة عمى تمكيف المتيـ مف الحصكؿ عمى نسخة مف اكراؽ 
% منيـ بانيـ دائما ما يحرصكف عمى تمكيف المتيـ مف الحصكؿ عمى نسخة مف اكراؽ الدعكل 75

% منيـ بنادرا ما يحرصكف عمى تمكيف 4% منيـ باحيانا ك13% منيـ بغالبا ك8في حيف اجاب 
ا في نسب االجابات عمى المتيـ مف الحصكؿ عمى نسخة مف اكراؽ الدعكل. كىنا ايضا نرل اختبلف

ىذه الفقرة كربما يعكد السبب في ىذا االختبلؼ الى اف قناعات اعضاء النيابة بيذا الشاف تكمف في 
اف ال احد ييمو مصمحتؾ اكثر منؾ لذلؾ يجب اف تطمب كتساؿ كتتعب نفسؾ كتشعرىـ بجديتؾ في 

داؼ عمؿ النيابة كيجب مراجعتو المكضكع لكي يتفاعمكا معؾ كيطبقكا القانكف. كىذا امر مخالؼ الى
 كالعمؿ عمى تجاكزه.

( كالتي تنص عمى " يحرص اعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدعكل عند البدء 66اما الفقرة رقـ )
ككاف التكزيع النسبي  4.62في المحاكمة" فقد جاءت في المرتبة الرابعة ما قبؿ االخيرة بكسط قدره 

% منيـ بدائما ما يحرص اعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع 71الجابتيـ مشتتا ايضا حيث اجاب 
% منيـ باحيانا ما يحرص عضك النيابة عمى 8% منيـ بغالبا ك21الدعكل عند البدء في المحاكمة ك 

تكضيح كقائع الدعكل عند البدء في المحاكمة. كىنا يبرز السؤاؿ الميـ كيؼ يمكف السير بدعكل في 
في بداية المحكمة, ربما يرل بعض اعضاء النيابة اف االفصاح عف  المحاكـ دكف تكضيح كقائعيا

كقائع الدعكل كاممة في بدء المحاكمة يضر بالدعكل كال يخدـ العدالة لذا يرل اف يغفؿ بعض االمكر 
اليامة كخاصة اذا لـ يصؿ فييا لقناعات مطمقة لعرضيا الحقا اثناء المحاكمة كىذا امر يؤدم الى 

ة كتباعد في فترة اصدار االحكـ كتاثر في سير العدالة لذلؾ يجب مراجعة ىذا اىدار كقت المحكم
االجراء كيجب التقيد بتسييؿ كتسريع عمؿ المحاكـ في بمدنا, مف اجؿ تكطيد مبدا الثقة بيف المكاطف 

 كالقانكف كالعمؿ عمى تعزيز كدفع الناس لبلتجاء لمقانكف الحقاؽ حقكقيـ.

الضفة  سط الحسابي الجابات اعضاء النيابة العامة في محافظات جنكبكبيذا نرل انو كرغـ اف الك 
راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( عمى ىذا المحكر )مراعاة القكاعد القانكنية اثناء المحاكمة( ىك االعمى ما )
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بيف محاكر الدراسة االربعة اال انو ما زاؿ ىناؾ البعض مف القكاعد القانكنية التي يجب اف تناقش 
تنفيذىا ككيفية التعامؿ معيا حتى نضمف اعمى عائد ممكف عمى المكاطف مف الحؽ كالعدؿ  اليات

 كاالحساس باالماف.

ككما اسمفنا سابقا فاف فقرات ىذا المحكر تتحدث عف مراعاة القكاعد القانكنية اثناء المحاكمة كىذا  
الداء مف بعض اعضاء يعني كجكد طرؼ خارج اطار النيابة يتابع كيناقش كيقرر كمع ذلؾ فاف ا

النيابة في بعض الحاالت ال يخدـ كال يعمؿ عمى القياـ بخدمة العدالة, كربما يعكد السبب في ذلؾ 
اضافة لبلسباب الخارجية المحيطة بعمؿ النيابة مف محامكف كمؤسسات كمجتمع كاكضاع اجتماعية 

انشات لتنفيذىا مؤسسة النيابة  كاقتصادية كسياسية كاخرل الى الفركؽ الفردية في فيـ االىداؼ التي
العامة كاممة. لذلؾ يجب عمى المخطط في ىذا المجاؿ االخذ بعيف االعتبار العمؿ عمى تكضيح 

 اىداؼ عمؿ النيابة كتعزيز القدرات لدل اعضائيا بما يخدـ تحقيؽ اىدافيا بشكؿ ايجابي اكثر.

العمكمية كمدل مراعاتيـ لمقكاعد تقييـ اداء اعضاء النيابة العامة في الدعكل  :الفرع الرابع
 القانكنية في مرحمة ما بعد المحاكمة  مف كجية نظرىـ:

 قمنا بتحميؿ استجابات اعضاء النيابة حسب المحكر الرابع) مراعاة القكاعد القانكنية بعد المحاكمة(    
 فقرات تـ تحميميا ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 7تككف ىذا المحكر مف 
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( النسب المئكية كاالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في النيابة 5كؿ رقـ )جد
العامة في محافظات جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ ( عمى اداة الدراسة حسب 

مة الكسط المحكر الرابع )مراعاة القكاعد القانكنية بعد المحاكمة(مف كجية نظرىـ مرتبة حسب قي
 الجاباتيـ.

 الكسط النسبة% الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يييئ أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي تمكف السجناء  1
 مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ

 في سكؽ العمؿ

21 17 4 13 45 3.45 

 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى رفع طمبات رد  2
 .العتبار إلى المحكمةا

4 0 13 13 70 4.45 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد مراكز اإلصبلح  3
كأماكف التكقيؼ المكجكدة في ( السجكف) كالتأىيؿ
 .مراكزىـ

4 0 0 33 62 4.50 

يقـك أعضاء النيابة العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ أك  4
 .نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ

0 0 0 46 54 4.54 

سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء  5
التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير 

 .قانكنية

0 4 4 21 71 4.58 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز  6
 كفحص أكامر التكقيؼ كالحبس

0 0 4 21 75 4.70 

ابة تنفيذ األحكاـ يصر أعضاء النيابة عمى تكلى الني 7
 الصادرة في الدعاكل

0 0 4 13 83 4.79 
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( أعبله نجد اف الكسط الحسابي المستخرج مف اجابات اعضاء 5بالرجكع الى البيانات في جدكؿ رقـ )
النيابة العامة عمى فقرات ىذا المحكر بشكؿ عاـ ىك االدنى بيف جميع محاكر الدراسة االربع كىذا امر 

كلكنو ايضا يمثؿ كسط مرتفع كبدرجة عالية. كيمكف تفسير ىذا االنخفاض  4.43منطقي حيث بمغ 
في الكسط الحسابي الجاباتيـ  باف اعضاء النيابة العامة فعميا )حتى كاف اقرا بغير ذلؾ كىذا كاضح 
مف تقارير المؤسسات االخرل كخاصة غير الحككمية المعنية بيذا الشاف( ال يضطمعكف بدكر رئيس 

الجراءات فيما بعد المحاكمة بشكؿ يكمي كمباشر كانما تتـ العممية مف خبلؿ االشراؼ في متابعة ا
كاجراء بعض الزيارات خبلؿ فترات زمنية غير منتظمة كدكرية. كىذا يعكس حالة مف الثقة بيف األجيزة 
 التنفيذية كالنيابة, كالتي مف شانيا اف تجعؿ عضك النيابة في بعض الحاالت يغض الطرؼ عف بعض
الممارسات لمجيات التنفيذية كربما ايضا تعكس حالة مف الرككف الى اف الجيات التنفيذية مراقبة مف 
عدة منظمات كمؤسسات اخرل سكاء كانت حككمية اك مجتمع مدني تعمؿ عمى الرقابة كالتفتيش عمى 

 ا.الجيات ذات العبلقة كتتاكد مف اتباعيـ القكاعد كالنظـ كالمكائح القانكنية كتنفيذى

( كالتي 75كعكدة الى تحميؿ االستجابات عمى فقرات ىذا المحكر بشكؿ منفرد نرل اف الفقرة رقـ )
تنص عمى " يصر أعضاء النيابة عمى تكلى النيابة تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعاكل" جاءت في 

% 83 حيث اجاب ما نسبتو .كىك كسط بدرجة عالية جدا 4.79المرتبة االكلى بكسط حسابي قدره 
مف اعضاء النيابة بدائما ما يصر عضك النيابة عمى تكلي تنفيذ االحكاـ الصادرة في الدعاكل كاجاب 

% منيـ باحيانا ما يصر عضك النيابة عمى تكلي تنفيذ االحكاـ الصادرة في 4% منيـ بغالبا ك13
عامة كىي اصدار الدعاكل. كتاتي ىذه النسب العالية تماشيا مع كاجب اساسي مف كاجبات النيابة ال

 .مذكرة تنفيذ االحكاـ كالتاكد مف تطبيقيا

( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز كفحص 78ككانت الفقرة رقـ ) 
أكامر التكقيؼ كالحبس" في المرتبة الثانية مف حيث قيمة الكسط المحسكب مف اجاباتيـ حيث بمغ 

درجة عالية. ككانت التكزيع النسبي الجاباتيـ مختمفا نكعا ما عف الفقرة كىك ايضا كسط مرتفع ب 4.70
% منيـ بانيـ دائما ما يقكمكف بتفقد سجبلت المركز كفحص أكامر التكقيؼ 75السابقة حيث اجاب 

% منيـ اجابكا باحيانا ما يقكمكف بتفقد سجبلت 4% منيـ اجابكا بغالبا في حيف اف 21كالحبس ك
ر التكقيؼ كالحبس. كيمكف القكؿ انو كبسبب التكامؿ كالثقة المكجكدة بيف الجيات المركز كفحص أكام

التي تنفذ اكامر التكقيؼ كالحبس كالنيابة نجد انو فقط ثبلث ارباع اعضاء النيابة يقكمكف بيذا العمؿ 
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 بشكؿ دائـ كمف المعمكـ اف عدـ تفقد ىذا النكع مف االكامر كفحص كالتاكد مف السجبلت قد يعطي
الجيو المنفذة حالة مف االماف كالثقة تؤدم في النياية الى انتياكات كاضرار بقطاع العدالة بمجممو. 
لذلؾ مف الكاجب التاكيد عمى اف ام خمؿ في تفقد سجبلت المركز كفحص أكامر التكقيؼ كالحبس 

اطف يمكف اف يضر بسمعة المنظكمة القضائية كاممة خاصة انو يبلمس بشكؿ مباشر حياة المك 
خاصة  .كيجعؿ مف كجكد خمؿ في ىذا الشاف مادة جيدة لمتداكؿ كاالضرار بسمعة العدالة في الكطف 

 ..بانو مف مياـ النيابة العامة كالمنكطة بيا قانكف االشراؼ عؿ مراكز االصبلح التاىيؿ

ف قاـ ( مف فقرات ىذا المحكر كالتي تنص عمى " سبؽ كا80كجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ )
أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير قانكنية 

% منيـ بدائما ما يأمركا اعضاء النيابة 71كاجاب  4.58حيث بمغ الكسط الحسابي الجاباتيـ ".
% 4البا ك % منيـ اجاب بغ21ك.بإجراء التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير قانكنية

% منيـ اجاب بنادرا ما يامركا باجراء تحقيؽ كاالفراج عف نزيؿ اك مكقكؼ 4منيـ اجاب باحيانا ك 
 بصفة غير قانكنية.

كىنا يبرز نقاشا قانكنيا كبيرا يبدا مف السؤاؿ التالي: اذا كانت النيابة العامة كالعاممكف بيا يقكمكف 
نزيؿ بشكؿ غير قانكني؟ كينتيي بالسؤاؿ ما ىي بكاجبيـ عمى اكمؿ كجو لماذا يكجد مكقكؼ اك 

 .االجراءات التي يتخذكنيا بحؽ مف قاـ باحتجازه بشكؿ غير قانكني 

اف التكزيع النسبي الجابات اعضاء النيابة عمى ىذا السؤاؿ يبيف بكضكح كجكد مثؿ ىذه الحاالت, 
االت في معظـ انحاء العالـ, كلكف كحتى ال نظمـ العامميف في النيابة في بمدنا فانو يكجد مثؿ ىذه الح

يبقى اليدؼ اف تقؿ ىذه الحاالت الى ادنى درجة ممكنة بحيث تصبح ىي االستثناء كعدـ كجكدىا ىك 
 القاعدة التي يجب اف نطبقيا كنصؿ الييا. 

% )تقريبا الثمث( مف اعضاء النيابة العامة ال يقكمكف بيذا االجراء بشكؿ قاطع 29اف ما نسبتو 
كىذه نسبة مرعبة, مقارنة بعدد القضايا كالمكقكفكف كالنزالء الذيف ليـ ممفات لدل النيابة العامة, )دائما( 

كاف احتماالت الكقكع في ىذا النكع مف الخطا كلك كاف ضئيبل جدا كبسبب عدد القضايا يمكف اف يؤثر 
 يمكف القبكؿ عمى عدد ال باس بو مف المكاطنيف الذيف سيككنكف ضحية لتطبيؽ العدالة. لذلؾ ال
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% مف اعضاء النيابة احيانا اك نادرا ما يصححكف ىذا النكع مف االخطاء مما يعتبر 8اطبلقا باف 
 الخالد  أعدكانا سافر عمى الحقكؽ كالحريات كضربا بعرض الحائط بالمبد

 "."ال عقكبة كال جريمة اال بنص

د تصحيح كضعة فاف ذلؾ يحتاج اما فيما يخص العمؿ مع النزيؿ اك المكقكؼ بشكؿ غير قانكني بع
الى بحث اخر لدراسة االثار النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية عمية بسبب ىذا الخطا. الذم نفرض انو 
كقع بطرؽ الخطا كغير مقصكد. كاذا كاف الكضع غير ذلؾ ام تـ تكقيفو بتكاطؤ اك بعدـ حس 

سبة المسؤكليف عنيا بحـز حتى يبقى بالمسؤكلية فانو يجب العمؿ عمى ىذا النكع مف القضايا كمحا
 لمقانكف ىيبة كمكانة. 

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة عمى رفع 76كلكف كبالرجكع الى الفقرة رقـ ) 
% فقط مف اعضاء النيابة العامة يحرصكف دائما عمى 70نجد اف  ."طمبات رد االعتبار إلى المحكمة
% منيـ ابدا 4% احيانا في حيف اف 13منيـ غالبا  ك% 13, محكمة رفع طمبات رد االعتبار إلى ال

ال يحرصكف عمى رفع طمبات رد االعتبار الى المحكمة. كىذه االرقاـ كالنسب تبيف اف ىناؾ تعديا 
كاضحا عمى حقكؽ المكاطف كربما ال يدرؾ اعضاء النيابة العامة اثاره السمبية عمى حياة المكاطنيف 

عدالة في بمدنا. كربما يعكد السبب الى اف جزء منيـ ال يمتـز برفع طمبات رد كالمجتمع كمسيرة ال
.، لذلؾ نرل انو يجب كمف الضركرم التنبيو ليذه االجراءات باالضافة الى .االعتبار لغياب الرقابة

تكعية المتضرر بضركرة االصرار عمى رفع ىذا النكع مف الطمبات حتى تشكؿ نظاما رقابيا رادفا 
 اداء العامميف في النيابة العامة الفمسطينية خدمة لمعدالة كالمجتمع بأسره.لتحسيف 

( كالتي تنص عمى " يييئ أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي تمكف السجناء 81كجاءت الفقرة رقـ ) 
في سكؽ العمؿ" في المرتبة االخيرة بكسط  مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ

كىك بدرجة متكسطة نكعا ما. ككاف التكزيع النسبي الجاباتيـ عمى ىذه الفقرة مشتتا  3.45يساكم 
% منيـ بانيـ ابدا ال يييئكف الظركؼ التي تمكف السجناء مف 21بشكؿ الفت لمنظر حيث اجاب 

% احيانا 4% منيـ بنادرا ك17في سكؽ العمؿ ك  االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ
% بدائما ما يييئكف الظركؼ التي تمكف السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد 45البا ك% غ13ك

 في سكؽ العمؿ. مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ
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كىنا يجب االعتراؼ باف جزء كبير مف مسؤكلية عدـ تطبيؽ ىذه الفقرة ليس بسبب اعضاء النيابة  
اعي المعركؼ لمقاصي كالداني كالذم العامة كلكف بسبب النظاـ السائد كالكضع االقتصادم كاالجتم

يجعؿ مف القائميف عمى افعاؿ التييئة محبطيف النيـ يدرككف اف سكؽ العمؿ الفمسطيني ال تستكعب 
القكل العاممة التي ليس ليا سجبلت امنية اك جزائية كىذا يجعؿ مف دافعية العمؿ لتييئة ىذه الشريحة 

ايضا عند المخطط الفمسطيني بشكؿ عاـ , متغاضيا ضعيفة جدا ليس فقط عند اعضاء النيابة كلكف 
 عف اف عممية دمج ىذه الشريحة في المجتمع ممكف اف تعكد عمى المجتمع بكاممة ايجابيا.

 النيابة العامة في الدعكل العمكمية مف كجية نظرالمحاميف:عضاء تقييـ أداء أ :المبحث الثاني
ة في الدعكل العمكمية كمدل مراعاتيـ لتطبيؽ قامت الباحثة بتقيـ اداء اعضاء النيابة العام 

 القكاعد القانكنية خالؿ مراحؿ الدعكل العمكمية المختمفة مف كجية نظرالمحاميف كفقا لما يمي:

المطمب االكؿ: تقييـ اداء النيابة العامة في الدعكل العمكمية حسب بعض المتغيرات 
 االساسية)الجنس، العمر،،،(مف كجية نظرالمحاميف:

جابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث:)ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب لئل
 الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , الخميؿ( مف كجية نظر المحامكف العاممكف في المحاكـ(. 

لمحامكف قامت الباحثة باستخراج النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات ا
العاممكف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة 

 حسب بعض الخصائص األساسية مف كجية نظرىـ. كالجدكؿ التالي يكضح النتائج:



145 
 

(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات العامميف في 6جدكؿ رقـ )
محاماة في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة ال

 حسب بعض الخصائص األساسية ليـ مف كجية نظرىـ.

االنحراؼ  الكسط النسبة%  المتغير
 المعيارم

 0.73 3.20 83 ذكر الجنس

 0.66 2.97 17 انثى

 0.65 3.37 65           30اقؿ مف العمر

 0.70 2.77 65           30مف عمىا 

 0.60 3.20 72 بكالكريكس المستكل االتعميمي

 1.01 3.07 28 اعمي مف بكالكريكس 

 0.72 3.16 100  المجمكع

 

اف البيانات في الجدكؿ اعبله كعند مقارنتيا بسمـ الدرجات في بداية الدراسة نجد اف الكسط الحسابي 
كىك بدرجة متكسطة ) اقؿ بكثير مف   3.16الدراسة بشكؿ عاـ كاف الجابات المحاميف عمى اداة 

الكسط المستخرج مف اجابات اعضاء النيابة كىذا سيتـ شرحو في االجابة عمى سؤاؿ الدراسة الخامس 
الحقا( كىك يعكس حالة مف تقييـ اداء متكسط مف قبؿ المحاميف العضاء النيابة, كاذا ما اخذنا بعيف 

امكف يتعاممكف يكميا مع النيابة كمف المفترض اف يككنا طرفيف اساسييف في تحقيؽ االعتبار اف المح
العدالة, كعمميما يكمؿ احدىما االخر, فاف ىذه النتائج تظير رضى متكسط عمى اداء النيابة مف 
كجية نظر المحاميف. كال يمكف بشكؿ مطمؽ اف يعكس انخفاض درجة رضاىـ عف اداء النيابة العامة 

 ر بيذا الحجـ في عمؿ اعضاء النيابة.ضعؼ كبي

كربما يعكد السبب في ذلؾ الى التنافس المستمر كالدائـ في اغمب االحياف بيف عمؿ المحامي كعضك  
النيابة العامة, كاختبلؼ مركزىما القانكني كاىداؼ كؿ منيما اثناء اجراءات  التحقيؽ كالمحاكمة. حيث 
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دفاع عف مككمو بغض النظر عف قناعاتو في مبادمء العدؿ يككف اليدؼ الفعمي كالرئيس لممحامي ال
كالعدالة. كلكنو مؤشر يمكف االعتماد عمية لتقكيـ عمؿ النيابة كتجاكز الفجكات التي يمكف اف تككف 
ىي السبب في انخفاض قناعات المحامكف في اداء النيابة العامة.  كنعتقد انو اذا ما تـ تعزيز ثقة 

العامة مف خبلؿ تحسيف اداء النيابة العامة بالقدر الممكف كتخفيؼ حدة المحامكف بعمؿ النيابة 
التنافس بيف ىذيف الطرفيف. كالتكعية الى اف اليدؼ االساس مف عمميـ ىك احقاؽ الحقكؽ كتحقيؽ 
العدالة الجنائية  فاف ذلؾ سيككف لو دكرا ايجابيا في تعزيز مكقع العدالة في نظامنا القضائي. كيجب 

 رفيف اف الفاصؿ بينيما دائما ىك القانكف السائد في مجمؿ اجراءات التقاضي.افياـ الط

كنبلحظ ايضا اف ىناؾ اختبلؼ في اجابات المحامكف حكؿ أداء أعضاء النيابة باختبلؼ جنس 
اقؿ مف الكسط الحسابي  2.97المحامي. حيث كاف الكسط الحسابي الجابات المحاميات االناث 

ككبلىما يقع ايضا بدرجة متكسطة. كيمكف اف نعزك انخفاض  3.20ر الجابات المحامكف الذكك 
متكسط اجابات المحاميات االناث الى انخفاض نسبة المحاميات االناث مقارنة بالذككر ككذلؾ الى اف 
االناث دائما يسعيف الى الكصكؿ لمكضع المثالي فتككف ردة فعميف عمى السمبي اعمى مف الذككر, 

%( ىـ مف الذككر ) مشكمة النكع االجتماعي( كيمكف اف 80نيابة العامة )ككذلؾ معظـ اعضاء ال
 يؤثر ذلؾ في استجاباتيف.

فاعمى  30المحامكف مف االعمار  اما فيما يخص متغير عمر المحامي نبلحظ فجكة كبيرة بيف اجابات
نو كمما ( كتبيف البيانات ا3.37) 30( كاجابات المحامكف مف اعمار اقؿ مف 2.77الكسط يساكم )

فاعمى تؤشر الى  30زاد عمر المحامي قؿ تقيمو الداء عضك النيابة. فاجابات المحاميف مف اعمار 
درجة اقرب الى الضعيفة في تقييميـ الداء اعضاء النيابة العامة في حيف اف اجابات المحامبف اقؿ 

االختبلؼ الكبير في عاـ تؤشر الى اداء اقرب الى العالي مف كجو نظرىـ. كيمكف ايعاز ىذا  30مف 
اجاباتيـ حسب العمر الى الخبرة كالممارسة كالتعامؿ الزمني االطكؿ مع النيابة. حيث اف كبار السف 
مف المحاميف قد عايشكا عددا اكبر مف القضايا كمثمكا عددا اكبر مف المكاطنيف اماـ القضاء ككاف 

قدة فاف المكاطف يمجا الى محاـ معركؼ احتكاكيـ اعمى مع النيابة كفي معظـ القضايا الشائكة كالمع
كلو اسـ شكمو عبر مسيرة مينية طكيمو ليككمو,  كامر طبيعي في ىذه الحالة  اف يككف كبير بالعمر. 
كالجميع يعمـ اف االشكاليات في القضايا المعقدة تظير بشكؿ اكبر بيف المحاميف كاعضاء النيابة, 

 يف عف اداء االخر. االمر الذم يترؾ انطباعا سمبيا لدل الطرف
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باالضافة الى اف نسبة عالية مف اعضاء النيابة ىـ باالساس مف صغار السف في نظر المحاميف  
كبار السف , كىنا يظير مفيكـ صراع االجياؿ كرفض االصغر كعدـ االعتراؼ بالتطكر التاريخي 

مسيرتيـ بشكؿ افضؿ مف  لممسيرات المينية مف ىذا النكع , الحساس كبار السف بكجكب احتراـ كتقدير
زمبلئيـ صغار السف حتى كاف كانكا مف العامميف في النيابة. كايضا نبلحظ مف البيانات في الجدكؿ 
انو كمما زادت الدرجة العممية لممحامي  قؿ مستكل اداء اعضاء النيابة مف كجية نظرىـ. كىذا يعكد 

ككذلؾ العمر كالخبرة كىك يتفؽ مع ما كرد سابقا الى الزيادة في المعرفة االكاديمة كزيادة الثقة بالنفس 
 بخصكص متغير عمر المحامي.

كفي جميع االحكاؿ فاف تقييـ المحاميف الداء العامميف في النيابة العامة في محافظات جنكب الضفة 
 الغربية)راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( يككف بدرجة متكسطة مف كجو نظرىـ. 

لنيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل تطبيقيـ لمقكاعد القانكنية تقييـ اداء ا :الثانيالمطمب 
 :خالؿ مراحؿ الدعكل العمكمية المختمفة مف كجية نظرالمحاميف

لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الرابع )ما كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب    
حسب محاكر أداة الدراسة األربع  ) مراعاة القكاعد العامة  الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , الخميؿ(

لحقكؽ اإلنساف,مراعاة القكاعد القانكنية أثناء التحقيؽ, مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة, مراعاة 
 القكاعد القانكنية ما بعد المحاكمة( مف كجية نظر المحاميف العامميف في تمؾ المحاكـ(. 

ستخراج النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المحاميف قامت الباحثة با
العامميف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة 

 حسب محاكر األداء كؿ عمى حدا مف كجية نظرىـ. ككانت النتائج كما يمي:

اعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل مراعتيـ لمقكاعد العامة تقييـ اداء  :الفرع االكؿ
 لحقكؽ اإلنساف مف كجية نظر المحاميف:

بتحميؿ استجابات المحاميف حسب المحكر األكؿ )مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ  قمنا
 تائج كما في الجدكؿ التالي:فقرة ككانت الن 32اعضاء النيابة العامة( كيتككف ىذا المحكر مف  
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المحاميف العامميف 7جدكؿ رقـ )
في محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة حسب المحكر 

 جية نظرىـ مرتبو حسب قيمة كسط االجاباتاألكؿ )مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف(  مف ك 

 العمر النسبة الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  1
 .المحاكمة أماـ محكمة مختصة

0 4 17 41 38 4.13 

يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى  2
 النظر العمني لمقضايامراعاة حؽ اإلنساف في 

0 3 21 45 31 4.03 

تؤيد معاممة كؿ السجناء بخض النظر عف التيـ المكجو  3
 .ليـ بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ كقيميـ كبشر

14 7 3 17 59 4.00 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  4
في كضع المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير انو 

 .بمرض نفسي أك إعاقة عقمية مصاب

7 14 17 28 35 3.78 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  5
 في عدـ المطالبة بتطبيؽ القكانيف الجنائية بأثر رجعي

3 17 7 45 28 3.75 

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس  6
 .الديف الجنس أك

4 17 17 28 35 3.72 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية حقكؽ  7
 األحداث

7 21 14 31 28 3.51 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  8
  المساكاة أماـ القانكف كالمحاكـ

0 21 24 41 14 3.48 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  9
 .الحضكر إلى المحكمة

14 3 31 31 21 3.41 

يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى حقكؽ السجناء  10
المكفكلة ليـ بالتشريعات كالمكاثيؽ الفمسطينية كالعربية 

3 21 21 45 10 3.37 
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 كالدكلية

عمى مراعاة حؽ اإلنساف   يحرص أعضاء النيابة العامة 11
 .في الدفاع

10 14 21 38 17 3.37 

ساسية يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى الحريات األ 12
 .لحقكؽ اإلنساف لممكقكفيف المبينة في اإلعبلف العالمي

4 21 24 41 10 3.34 

يحرص أعضاء النيابة في مراعاة حؽ اإلنساف في عدـ  13
 اإلكراه عمى االعتراؼ

7 17 21 45 10 3.34 

يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى سرية المسائؿ  14
 مب أداء كاجبيـ أك دكاعيالتي يعيد إلييـ بيا، ما لـ يتط

 . العدالة خبلؼ ذلؾ

10 21 17 28 24 3.34 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  15
 .الضغط عمى الشيكد كترىيبيـ  في عدـ

0 21 45 17 17 3.31 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  16
 النظر المنصؼ لمقضايا

4 10 45 38 3 3.27 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  17
 .في حظر طمب العقكبات البدنية

7 17 42 10 24 3.27 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  18
 .في الحرص عمى استدعاء الشيكد كمناقشتيـ

7 28 24 17 24 3.24 

ما عف تككف مناصب أعضاء النيابة العامة منفصمة تما 19
 الكظائؼ القضائية

14 21 21 27 17 3.13 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة طمب العقكبة بما  20
  يتناسب مع خطكرة الجـر

10 21 35 21 13 3.06 

يمتنع أعضاء النيابة عف بدء المبلحقة القضائية أك  21
جيدىـ لكقؼ الدعكل، إذا  مكاصمتيا، أك يبذلكف قصارل

 أف التيمة ال أساس لياظير مف تحقيؽ محايد 

17 14 31 24 14 3.03 

التعاكف مع الشرطة  يسعى أعضاء النيابة العامة إلى 22
كالمحاكـ كمزاكلي الميف القانكنية كىيئات الدفاع العامة، 

14 24 24 24 14 3.00 
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 .الككاالت أك المؤسسات الحككمية كسائر

حقات يكلى أعضاء النيابة العامة االىتماـ الكاجب لممبل 23
التي يرتكبيا مكظفكف  القضائية المتصمة بالجرائـ

 عمكميكف

24 21 21 14 20 2.86 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف  24
 في قبكؿ استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب

14 21 38 24 3 2.82 

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس  25
 .أك الثركة, ؿ االجتماعية كالعشائريةاألصك 

21 21 27 21 10 2.79 

يكلى أعضاء النيابة العامة، االعتبار الكاجب إلمكاف  26
عف المبلحقة القضائية ككقؼ الدعاكل،  صرؼ النظر

عف  بشركط أك بدكف شركط، كتحكيؿ القضايا الجنائية
 .نظاـ القضاء الرسمي

3 31 52 14 0 2.75 

لنيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف يحرص أعضاء ا 27
 .في طمب المحاكمة دكف تأخير غير مبرر

21 17 38 21 3 2.68 

يقـك أعضاء النيابة العامة بحماية المصمحة العامة،  28
كالتصرؼ بمكضكعية، كالمراعاة الكاجبة لمكقؼ كؿ مف 

كالضحية، كاالىتماـ بكافة الظركؼ ذات الصمة،  المتيـ
 ح المتيـ أك ضده،سكاء كانت لصال

24 24 31 14 7 2.55 

يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد إللغاء عقكبة  29
 .الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا

21 35 21 17 7 2.55 

الرأم   ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس 30
 السياسي أك غير السياسي

34 14 21 28 3 2.51 

نيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى يحرص أعضاء ال 31
 مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ

38 14 24 21 3 2.37 

يقـك أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير البلزمة  32
التعذيب كاإلكراه   تقديـ المسئكليف عف استخداـ لضماف

 .إلى العدالة

62 14 17 4 3 1.72 
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( أف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات المحامكف العاممكف 7لجدكؿ رقـ )تشير البيانات في ا
مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ  في محاكـ جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( عمى محكر

كىك يشير الى درجة متكسطة مف األداء ألعضاء النيابة  3.17 اإلنساف مف قبؿ أعضاء النيابة كاف
كيبيف أف مستكل ممارسة ككعي  ة مف كجية نظر المحامكف عمى مجمؿ فقرات ىذا المحكر.العام

أعضاء النيابة بالقكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف مف كجية نظر المحاميف ىك بشكؿ عاـ بدرجة 
 متكسطة. 

اء يحرص أعض ( كالتي تنص عمى "8كبالرجكع الى فقرات المحكر المذككر منفردة نجد اف الفقرة رقـ )
". كانت صاحبة اعمى كسط النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في المحاكمة أماـ محكمة مختصة

( كىك بدرجة عالية. ككاف التكزيع النسبي إلجاباتيـ مشتتا نكعا ما 4.13محسكب مف استجاباتيـ )
ـ يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في المحاكمة أما% منيـ بدائما ما 38حيث أجاب 

% بنادرا ما يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة 4% باحيانا ك 17% بغالبا ك41محكمة مختصة ك
%  تقريبا مف المحامكف 80حؽ اإلنساف في المحاكمة أماـ محكمة مختصة. كتبيف األرقاـ أف حكالي 

بة ليست أجابكا بدائما كغالبا ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى ىذا النكع مف اإلجراءات. كىي نس
 بالقميمة كيمكف اعتبارىا أمرا ايجابيا يصب في مصمحة مينية كأداء أعضاء النيابة. 

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية 10في حيف كانت الفقرة رقـ )
كىك بدرجة  4.03عمى مراعاة حؽ اإلنساف في النظر العمني لمقضايا" في المرتبة الثانية بكسط قدره 

% مف المحامكف باف أعضاء النيابة العامة دائما ما يحرصكف 31مرتفعة أيضا حيث أجاب ما نسبتو 
% بنادرا ما  3% باحيانا ك 21% بغالبا ك45عمى مراعاة حؽ اإلنساف في النظر العمني لمقضايا ك

كىذا يعني أف ثبلث  يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في النظر العمني لمقضايا.
أرباع المحامكف تقريبا كانت إجابتيـ بغالبا كدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ 
اإلنساف في النظر العمني لمقضايا كلك اخذنا بعيف االعتبار شدة التنافس كالخصكمة القانكنية بيف 

ألعضاء النيابة العامة مف كجية نظر الطرفيف , فاف ىذه النسب تشير إلى تقييـ ايجابي نكعا ما 
 المحامكف.

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف 22كجاءت الفقرة رقـ )
في كضع المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير انو مصاب بمرض نفسي أك إعاقة عقمية" في المرتبة 
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% منيـ بدائما ما يحرص 35درجة مرتفعة. كأجاب كىك كسط إجابات ب 3.87الثالثة بكسط قدره 
أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في كضع المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير انو 

% بنادرا في 14% باحيانا ك17% منيـ أجابكا بغالبا ك28مصاب بمرض نفسي أك إعاقة عقمية ك
ة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في كضع % منيـ بابدا ال يحرص أعضاء النياب7حيف أجاب 

% 30المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير انو مصاب بمرض نفسي أك إعاقة عقمية.كىذا يعني أف 
مف المحامكف أجابكا باحيانا كنادرا ما يقكـ أعضاء النيابة بيذا اإلجراء, كىذا أمر يستدعي المراجعة 

 ـ القانكف.كالتدقيؽ كتصكيب ىذا االجراء سندا الحكا

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في 13كحمت الفقرة رقـ )
كىك بدرجة  3.75عدـ المطالبة بتطبيؽ القكانييف الجنائية بأثر رجعي". في المرتبة الرابعة بكسط قدره 

عمى ىذه الفقرة حيث أجاب ما ككاف التكزيع النسبي إلجاباتيـ مشتتا" بشكؿ كاضح  .عالية نكعا ما
% مف المحاميف بدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في عدـ 28نسبتو 

% 3% بنادرا ك 17باحيانا ك 7% منيـ بغالبا ك 45المطالبة بتطبيؽ القكانيف الجنائية بأثر رجعي ك 
مراعاة حؽ اإلنساف في عدـ المطالبة بتطبيؽ منيـ اجابكا بابدا ال يحرص أعضاء النيابة العامة عمى 

 القكانيف الجنائية بأثر رجعي.

( كالتي تنص عمى " ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس 2ككانت الفقرة رقـ )
اخر فقرة بيف الفقرات كىك بدرجة عالية نكعا ما  ) 3.72". في المرتبة الخامسة بكسط الديف الجنس أك

بدرجة منخفضة(. كاجاب ما  2بدرجة متكسطة ك  25فقرة ) 27جابة عمييا بدرجة عالية كالبقيو يتـ اال
 ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى أساس الجنس أك% مف المحاميف بدائما 35نسبتو 

العامة % بابدا ال يميز أعضاء النيابة 3% بنادرا ك17% منيـ باحيانا ك 17% بغالبا ك 28الديف ك 
% مف المحاميف يركف باف 40الديف. كىذا يعني اف حكالي  بيف السجناء عمى أساس الجنس أك

 اعضاء النيابة يميزكف بشكؿ كاضح بيف السجناء عمى اساس جنسيـ اك دينيـ.

اما فيما يخص ادني كسط حسابي محسكب إلجابات المحاميف عمى فقرة في ىذا المحكر فقد بمغ 
( كالتي تنص عمى" يقكـ أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة 29لفقرة رقـ )كىك مف نصيب ا 1.72

كىك بدرجة  .تقديـ المسئكليف عف استخداـ التعذيب كاإلكراه إلى العدالة" التدابير البلزمة لضماف
% منيـ بابدا ال يقكـ أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير البلزمة 62ضعيفة جدا حيث أجاب 
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% باحيانا 17% بنادرا ك  14التعذيب كاإلكراه إلى العدالة ك  تقديـ المسئكليف عف استخداـ لضماف
% منيـ أجابكا بدائما ما يقكـ أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير البلزمة 3% بغالبا كفقط 4ك

% مف 93ف ما نسبتو التعذيب كاإلكراه إلى العدالة. كىذا يعني أ  تقديـ المسئكليف عف استخداـ لضماف
المحامكف تقريبا يركف كجكد مشكمة كاضحة في تطبيؽ ىذا اإلجراء, كىذا يعني مف كجية نظرىـ أف 
معظـ حاالت التعذيب كالتجاكزات التي تحصؿ مف قبؿ المسئكليف عف استخداـ أساليب التعذيب 

النيابة ، كيقـك عضك النيابة  كاإلكراه  ال يكاجيكف أم إجراء  اك متابعات قانكنية في مكاجيتيـ مف قبؿ
العامة بتعطيؿ القكاعد القانكنية المنظمة لذلؾ في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كقانكف 

كىذا األمر يستدعي المزيد مف الرصد كالبحث كحث أعضاء النيابة عمى  .العقكبات األردني المطبؽ
 بعيدا عف المحسكبية كالمحاباة. تطبيؽ القكاعد القانكنية الناظمة لذلؾ  كفقا لبلصكؿ

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية عمى 11كجاءت الفقرة رقـ )
كىك متكسط  2.37مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ". في المرتبة قبؿ األخيرة بكسط قدره 

يف باف أعضاء النيابة أبدا ال يحرصكف في % مف المحام38كأجاب  .بدرجة إجابة متكسطة نكعا ما
% 24% منيـ بنادرا ك14الدعكل الجزائية عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ. ك

% منيـ بدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية 3% منيـ بغالبا ك 21باحيانا ك
ـ. كىذا يعني أف مف كجية  نظر المحاميف فقط  اقؿ عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتي

%( يفرضكف براءة المتيـ قبؿ الحكـ 3% اك كدائما 21مف ربع العامميف في النيابة العامة )غالبا 
عميو. كىذا أمر يؤثر بشكؿ كاضح عمى سير العدالة كعمى أداء العامميف في النيابة كيحرفيـ عف 

 عامة مف اجمو.اليدؼ األساس الذم كجدت النيابة ال

( كالتي تنص عمى " ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس 3في حيف حمت الفقرة رقـ )
كىك  بدرجة  2.51الرأم السياسي أك غير السياسي" في المرتبة الثالثة قبؿ االخيرة بكسط قدره 

عمى أساس الرأم % مف المحاميف بابدا ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء 34كاجاب  .متكسطة
% منيـ اجابكا 3% بغالبا كفقط 17% باحيانا ك21% منيـ بنادرا ك14السياسي أك غير السياسي ك

بدائما ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس الرأم السياسي أك غير السياسي. كىذا يعني 
ياتيـ السياسية اك غير % مف المحاميف يركف أف ىناؾ تمييز بيف السجناء حسب خمف80اف ما نسبتو 

 السياسية مف قبؿ أعضاء النيابة.
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( كالتي تنص عمى " يضطمع أعضاء النيابة 32كجاء في المرتبة الرابع  ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ )
كىك ايضا  2.55بكسط قدره  ."العامة بجيكد إللغاء عقكبة الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا

يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد % مف المحاميف بأبدا 21سبتو بدرجة متكسطة كأجاب ما ن
% منيـ باحيانا 21% منيـ بنادرا ك35إللغاء عقكبة الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخدامو ك 

% منيـ فقط أجاب بدائما ما يضطمع أعضاء النيابة العامة بجيكد 3% منيـ بغالبا في حيف اف 17ك
 رادم أك لمحد مف استخدامو.إللغاء عقكبة الحبس االنف

عالية 5كبشكؿ عاـ فقد تراكحت إجابات المحاميف عمى فقرات ىذا المحكر بيف الدرجات الثبلثة ) 
 متدنية( كبشكؿ عاـ الكسط الحسابي لئلجابات عمى المحكر كمو بدرجة متكسطو. 5متكسطة ك 22ك

مكمية في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل الع :الفرع الثاني
 مف كجية نظرالمحاميف:

قمنا بتحميؿ استجابات المحاميف العامميف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت 
 لحـ, الخميؿ(   حسب المحكر الثاني )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء إجراءات التحقيؽ(.

 كانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:فقرة ك  29تككف ىذا المحكر مف
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المحامكف 8جدكؿ رقـ )
العاممكف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة 

اء إجراءات التحقيؽ(  مف كجية نظرىـ مرتبو حسب المحكر الثاني )مراعاة القكاعد القانكنية أثن
 حسب قيمة كسط اإلجابات.

 الكسط النسبة% الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يصدر أعضاء النيابة مذكرة التفتيش تحكم عمى  1
 اسـ,كظيفة كتكقيع مف أصدرىا

3 21 10 35 31 3.68 

ة ال يمجا أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكر  2
التفتيش باستخداـ القكة  إال إذا تكفرت حالة 

 .الضركرة

10 7 17 38 28 3.65 

يقـك عضك النيابة برد المضبكطات إلى مف لو الحؽ  3
 .فيو

10 10 18 31 31 3.62 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ المتيـ  4
 .بأسباب اعتقالو

7 24 10 24 35 3.55 

المفكض بالتفتيش باسـ  يقـك اعضاء النيابة بتعييف 5
 كاحد أك أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي 

3 21 20 28 28 3.55 

ال يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش قبؿ تقديـ  6
 .الشككل إذا تطمب القانكف ذلؾ

10 10 28 21 31 3.51 

ال  يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش إال بحضكر  7
 .اىديفالمتيـ أك حائز المنزؿ أك ش

7 21 14 35 24 3.48 

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  8
 .مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو

4 17 28 35 17 3.44 

ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش بنفس مذكرة  9
 .التفتيش إال لمرة كاحدة

7 17 28 24 24 3.41 
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أف يحث أعضاء النيابة العامة لمف فكض بالتفتيش  10
 يصطحب معو كاتب التحقيؽ 

7 24 21 21 28 3.37 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تنظيـ قكاعد  11
 .االستجكاب

10 21 17 28 24 3.34 

يصدر أعضاء النيابة العامة مذكرة التفتيش تحكم  12
 .عمى ساعة تحرير المذكرة

14 17 14 31 24 3.34 

ضكره ، فانو إذا قرر عضك النيابة إجراء التفتيش بح 13
يقـك  بتنظيـ محضر بيذا األمر قبؿ االنتقاؿ لمتفتيش 
يبيف فيو األسباب التي يستند إلييا في مباشرة 

 التفتيش 

10 10 35 28 17 3.31 

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  14
 .مذكرة إحضار

10 7 45 24 14 3.24 

رار في يحرص أعضاء النيابة العامة عمى أف الق 15
جراء  مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية ، كا 
تسجيبلت ألحاديث في مكاف خاص بناء عمى إذف 
 مف قاضي الصمح ىك لمنائب العاـ أك أحد مساعديو 

17 14 21 24 24 3.24 

يعتبر أعضاء النيابة العامة انو ال يجكز مباشرة  16
 التفتيش إال بعد كقكع الجريمة

14 17 24 21 24 3.24 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة المدد القانكنية  17
 .لتكقيؼ المتيـ

14 21 17 28 21 3.20 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة اإلجراءات  18
 القانكنية لتمديد تكقيؼ المتيـ 

14 17 24 24 21 3.20 

يقبؿ أعضاء النيابة لمف فكض بالتفتيش أف يفكض  19
 .العمؿبدكره أخر لمقياـ ب

21 10 21 28 21 3.17 

 3.17 28 17 17 21 17 .يقـك أعضاء النيابة بمراعاة حؽ المتيـ بالصمت 20

بحقكقيـ  يقـك أعضاء النيابة بضماف إببلغ الضحايا 21
 .قبؿ البدء بإجراءات التحقيؽ

14 21 24 21 21 3.13 
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يمتنع أعضاء عف مباشرة التفتيش إذا ما أصدركا  22
 في الدعكل  أمرىـ بالتصرؼ

7 24 31 24 14 3.13 

يقـك أعضاء النيابة بالمجكء لمتفتيش في أم مرحمة  23
 مف مراحؿ التحقيؽ االبتدائي 

7 14 52 17 10 3.10 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى  إصدار أكامر  24
 .التصرؼ في التحقيؽ

14 24 21 24 17 3.06 

 3.00 7 35 24 21 14 .هيقـك عضك النيابة بإجراء التفتيش بحضكر  25

يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش بعد تكجيو  26
 .االتياـ إلى شخص معيف

21 17 24 21 17 2.96 

ينبغي أف يتقيد المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ  27
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في أمر  المككمة إليو كا 

 .التفكيض صراحة يقر باف ما كقع منو باطبلن 

17 35 17 14 17 2.79 

يصدر أعضاء النيابة العامة أمر التفكيض بالتفتيش  28
 .شفاىة

38 21 14 17 10 2.41 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى  29
 .أعضاء الضابطة العدلية

31 24 24 14 7 2.41 

 

محاميف العامميف ( أف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات ال8تكضح البيانات في الجدكؿ رقـ )
مراعاة القكاعد القانكنية أثناء  في محاكـ جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( عمى محكر

كىك يشير إلى درجة متكسطة مف األداء ألعضاء النيابة  3.23 التحقيؽ مف قبؿ أعضاء النيابة كاف
كال يختمؼ كثيرا عف متكسط إجاباتيـ العامة مف كجية نظر المحاميف عمى مجمؿ فقرات ىذا المحكر. 

( 3.17مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ أعضاء النيابة العامة عمى المحكر السابؽ )
كيبف أف مستكل أداء أعضاء النيابة لمقكاعد القانكنية أثناء إجراء التحقيؽ مف كجية نظر المحاميف ىك 

 بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة. 
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جابات المحاميف عمى فقرات ىذا المحكر بشكؿ منفرد نجد انو يكجد ىناؾ فقرة كاحدة كعند تحميؿ است
( كالتي تنص عمى " يصدر أعضاء النيابة مذكرة 49فقط كانت بدرجة عالية نكعا ما كىي الفقرة رقـ )

كىك كما اشرنا بدرجة عالية  3.68التفتيش تحكم عمى اسـ ككظيفة كتكقيع مف أصدرىا". بكسط قدره  
% منيـ بدائما ما يصدر أعضاء النيابة مذكرة التفتيش تحكم عمى اسـ ككظيفة 31كعا ما كاجاب ن

% ابدا ما 3% منيـ بنادرا ك 21% منيـ احيانا ك10% منيـ بغالبا ك35كتكقيع مف أصدرىا. ك
 يصدر أعضاء النيابة مذكرة التفتيش تحكم عمى اسـ ككظيفة كتكقيع مف أصدرىا. 

( كالتي تنص عمى " ال يمجا أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش 56)ككانت الفقرة رقـ 
كىك بدرجة  3.65في المرتبة الثانية بكسط قدره  .باستخداـ القكة  إال إذا تكفرت حالة الضركرة"

% منيـ بدائما ال يمجأ أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش 28متكسطة حيث أجاب 
%بنادرا 7% منيـ باحيانا ك17% منيـ بغالبا ك38اـ القكة  إال إذا تكفرت حالة الضركرة ك باستخد

% منيـ بأبدا ال يمجأ أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش باستخداـ القكة  إال إذا 10ك
 تكفرت حالة الضركرة.

عضك النيابة برد المضبكطات إلى مف  ( كالتي تنص عمى" يقكـ57كجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ )
% منيـ بدائما يقـك 31كىك ايضا بدرجة متكسطة , حيث أجاب  3.62بكسط قدره  .لو الحؽ فيو"

% منيـ باحيانا 18% منيـ بغالبا ك31عضك النيابة برد المضبكطات إلى مف لو الحؽ فيو ك 
 إلى مف لو الحؽ فيو.% منيـ بابدا يقكـ عضك النيابة برد المضبكطات 10%بنادرا ك10ك

( كالتي تنص عمى" يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ 35كجاء في المرتبة االرابعة الفقرة رقـ )
% منيـ 35كىك ايضا بدرجة متكسطة , حيث أجاب  3.55بكسط قدره  .المتيـ بأسباب اعتقالو "

% منيـ بغالبا 24تقالو ك بدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ المتيـ بأسباب اع
% منيـ بابدا ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ 7%بنادرا ك24% منيـ باحيانا ك10ك

 المتيـ بأسباب اعتقالو.

( كالتي تنص عمى" يقكـ اعضاء النيابة بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ كاحد أك 50ككانت الفقرة رقـ )
ايضا كىك ايضا بدرجة  3.55المرتبة الخامسة بكسط قدره  في .أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي "

% منيـ بدائما ما يقكـ اعضاء النيابة بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ كاحد 28متكسطة , حيث أجاب 
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% 3%بنادرا ك21% منيـ باحيانا ك20% منيـ بغالبا ك28أك أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي ك 
بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ كاحد أك أكثر مف مأمكرم الضبط  منيـ بابدا ما يقكـ اعضاء النيابة

 القضائي.

اما فيما يخص ادنى كسط حسابي محسكب إلجابات المحاميف عمى فقرة في ىذا المحكر فقد بمغ 
يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة ( كالتي تنص عمى" 33كىك مف نصيب الفقرات رقـ ) 2.41

يحرص % منيـ بابدا ما 31كىك بدرجة متكسطة حيث أجاب  ."عدلية عمى أعضاء الضابطة ال
% باحيانا 24% بنادرا ك  24كأعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى أعضاء الضابطة العدلية 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى % منيـ أجابكا بدائما ما 7% بغالبا كفقط 14ك
يصدر أعضاء النيابة العامة أمر ( كالتي تنص عمى" 48)رة رقـ أعضاء الضابطة العدلية. كالفق

يصدر % منيـ بابدا ما  38كىك كذلؾ بدرجة متكسطة  حيث أجاب  ."التفكيض بالتفتيش شفاىة 
% بغالبا ك 17% باحيانا ك14% بنادرا ك  21كأعضاء النيابة العامة أمر التفكيض بالتفتيش شفاىة 

 در أعضاء النيابة العامة أمر التفكيض بالتفتيش شفاىة.يص% منيـ أجابكا بدائما ما 10

ينبغي أف يتقيد المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ كالتي تنص عمى"  (53ثـ تمتيا الفقرة رقـ )
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في أمر التفكيض صراحة يقر باف ما كقع منو باطبلن  حيث  ."المككمة إليو كا 

ينبغي أف يتقيد % منيـ بابدا ما  17كىك بدرجة متكسطة  حيث أجاب  2.79بمغ الكسط الحسابي 
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في أمر التفكيض صراحة  المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ المككمة إليو كا 

% منيـ أجابكا بدائما 17% بغالبا ك 14% باحيانا ك17% بنادرا ك  35كيقر باف ما كقع منو باطبلن 
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في ينبغي أف ما  يتقيد المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ المككمة إليو كا 

 أمر التفكيض صراحة يقر باف ما كقع منو باطبلن.

يقكـ أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش بعد تكجيو االتياـ إلى كالتي تنص عمى"  (45ككانت الفقرة رقـ )
كىك بدرجة متكسطة  2.96األخيرة حيث بمغ الكسط الحسابي في المرتبة الرابعة قبؿ  ."شخص معيف 
يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش بعد تكجيو االتياـ إلى شخص % منيـ بابدا ما  21حيث أجاب 

يقكـ أعضاء % منيـ أجابكا بدائما ما 17% بغالبا ك 21% باحيانا ك24% بنادرا ك  17كمعيف ن 
 تكجيو االتياـ إلى شخص معيف.النيابة بإجراءات التفتيش بعد 
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في المرتبة  ."يقكـ عضك النيابة بإجراء التفتيش بحضكره كالتي تنص عمى"  (41ككانت الفقرة رقـ )
% منيـ  14كىك بدرجة متكسطة  حيث أجاب 3.00الخامسة قبؿ األخيرة حيث بمغ الكسط الحسابي 

% بغالبا 35% باحيانا ك24بنادرا ك  % 21كيقكـ عضك النيابة بإجراء التفتيش بحضكره ن بابدا ما 
 يقكـ عضك النيابة بإجراء التفتيش بحضكره.% منيـ أجابكا بدائما ما 7ك

 

عالية 1كبشكؿ عاـ فقد تراكحت إجابات المحاميف عمى فقرات ىذا المحكر بيف الدرجات الثبلث )
 طو.كالبقية متكسطة ( الكسط الحسابي إلجاباتيـ عمى المحكر كمو كاف بدرجة متكس

تقييـ اداء اعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل مراعتيـ لمقكاعد  :الفرع الثالث 
 القانكنية في مرحمة المحاكمة  مف كجية نظرالمحاميف:

 

قمنا بتحميؿ استجابات المحاميف العامميف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت 
 كر الثالث )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة(.لحـ, الخميؿ(   حسب المح

 فقرة ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 13تككف ىذا المحكر مف 
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المحاميف العامميف 9جدكؿ رقـ )
,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة حسب  في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل

  المحكر الثالث )مراعاة القكاعد القانكنية أثناء المحاكمة(  مف كجية نظرىـ مرتبو حسب قيمة كسط

 الكسط النسبة الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  1
 .اـ أثناء سير الدعكل الجزائيةمراعاة تمثيؿ الحؽ الع

3 3 14 42 38 4.06 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  2
 تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية

3 21 3 42 31 3.75 

3 

 

يصر أعضاء النيابة العامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ 
دعاكل أماـ  الحككمة فيما يقاـ منيا أك عمييا مف

 .المحاكـ

3 7 24 42 24 3.75 

يحرص أعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدعكل عند  4
 البدء في المحاكمة

10 21 3 28 38 3.62 

يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى أكراؽ  5
 .كمستندات الدعكل

10 10 18 42 20 3.51 

ـ يحرص أعضاء النيابة العامة في الطعف باألحكا 6
 الصادرة إذا استحؽ األمر

0 21 31 31 17 3.44 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  7
تمثيؿ المجني عميو إذا تعارضت مصمحتو مع مصمحة 

 مف يمثمو

14 17 24 21 24 3.24 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى أعطاء المتيـ الكقت  8
 .الكافي لتقديـ دفاعو

7 28 28 24 13 3.10 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة الميؿ  9
القانكنية في اإلببلغ عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ 

10 31 28 14 17 2.96 
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 كقائمة بأسماء الشيكد لممتيـ قبؿ يـك المحاكمة

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية الشيكد أثناء  10
 المحاكمة

17 24 21 21 17 2.96 

حرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ مف ي 11
 .الحصكؿ عمى نسخة مف أكراؽ الدعكل

24 17 21 21 17 2.89 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مبلحقة الشاىد الذم  12
 .يدلي أماـ المحكمة بشيادة كاذبة

21 28 21 17 13 2.75 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  13
 إلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼا

28 21 24 17 10 2.62 

( السابؽ نجد أف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات 8بالرجكع الى البيانات في الجدكؿ رقـ )
مراعاة  المحاميف العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ( عمى محكر

كىك يشير الى درجة متكسطة مف  3.28 محاكمة مف قبؿ أعضاء النيابة كافالقكاعد القانكنية اثناء ال
ككذلؾ ال األداء ألعضاء النيابة العامة مف كجية نظر المحاميف عمى مجمؿ فقرات ىذا المحكر. 

(. كيتبيف كذلؾ اف 0.1يختمؼ كثيرا عف الكسط المحسكب لممحكريف السابقيف, كلكنو اعمى بقميؿ )
أعضاء النيابة بالقكاعد العامة لتطبيؽ القانكف اثناء المحاكمة مف كجية نظر مستكل ممارسة ككعي 

 المحاميف ىك بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة. 

يحرص  ( كالتي تنص عمى "62كبالرجكع الى فقرات المحكر المذككر منفردة نجد اف الفقرة رقـ )
عاـ أثناء سير الدعكل الجزائية ". أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى مراعاة تمثيؿ الحؽ ال

( كىك بدرجة عالية. ككاف التكزيع النسبي 4.06كانت صاحبة اعمى كسط محسكب مف استجاباتيـ )
% منيـ بدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء 38إلجاباتيـ مشتتا نكعا ما حيث أجاب 

% باحيانا ك 14% بغالبا ك42ك  ل الجزائيةالمحاكمة عمى مراعاة تمثيؿ الحؽ العاـ أثناء سير الدعك 
يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى مراعاة تمثيؿ الحؽ % بابدا ما 3% بنادرا ك 3

%  تقريبا مف المحاميف أجابكا بدائما 80. كتبيف األرقاـ أف حكالي العاـ أثناء سير الدعكل الجزائية
مة عمى تطبيؽ ىذا النكع مف اإلجراءات. كىي نسبة ليست بالقميمة كغالبا ما يحرص أعضاء النيابة العا

 كيمكف اعتبارىا ايضا أمرا ايجابيا يصب في مصمحة مينية كأداء أعضاء النيابة. 



163 
 

( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى 64ككانت الفقرات رقـ )
( كالتي تنص عمى " يصر 72كالدكائر القضائية ".  كالفقرة رقـ ) تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ 

أعضاء النيابة العامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ الحككمة فيما يقاـ منيا أك عمييا مف دعاكل أماـ 
كىك بدرجة متكسطة كلكف اختمؼ التكزيع  3.75المحاكـ ". في المرتبة الثانية بكسط متساكم قدره 

% مف المحاميف  31( 64حاميف عمى ىاتيف الفقرتيف حيث أجاب  عمى الفقرة رقـ )النسبي إلجابات الم
بدائما ما يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ 

% منيـ بابدا  ما يحرص 3% بنادرا ك21% منيـ باحيانا ك3% منيـ بغالبا ك42كالدكائر القضائية ك 
ضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية أع

% منيـ بدائما ما 24( مختمفا حيث أجاب 72في حيف كاف التكزيع النسبي إلجاباتيـ عمى الفقرة رقـ )
أك عمييا مف دعاكل أماـ يصر أعضاء النيابة العامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ الحككمة فيما يقاـ منيا 

% منيـ بابدا ما يصر أعضاء 3% بنادرا ك7% منيـ باحيانا ك24% منيـ بغالبا ك42المحاكـ ك 
النيابة العامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ الحككمة فيما يقاـ منيا أك عمييا مف دعاكل أماـ المحاكـ. 

حاميف عمييا ىك بسبب تشابو اليدؼ كبالنظر إلى نص ىاتيف الفقرتيف نجد أف سبب تشابو إجابات الم
كالغرض كالنص في ىاتيف الفقرتيف. حيث يرل المحاميف أف حرص أعضاء النيابة عمى تمثيؿ الدكائر 

كىذا أيضا يتكافؽ مع رأم أعضاء النيابة العامة بيذا  .كالمؤسسات كالسمطات التنفيذية كالحككمة عاؿ
 العاميف في النيابة العامة.الشأف. كيعتبر أمرا ايجابيا نكعا ما في أداء 

( كالتي تنص عمى" يحرص أعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدعكل عند 66ككانت الفقرة رقـ )
كىك كسط بدرجة متكسطة , حيث أجاب  3.62في المرتبة الرابعة  بكسط قدره  .البدء في المحاكمة "

كل عند البدء في المحاكمة ك % منيـ بدائما ما يحرص أعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدع38
% منيـ ابدا ما يحرص أعضاء النيابة عمى 10% نادرا ك21% منيـ باحيانا ك3% منيـ بغالبا ك28

 تكضيح كقائع الدعكل عند البدء في المحاكمة. 

اما فيما يخص ادنى كسط حسابي محسكب إلجابات المحاميف عمى فقرة في ىذا المحكر فقد بمغ 
يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء ( كالتي تنص عمى" 65فقرة رقـ )كىك مف نصيب ال 2.62

% منيـ  28كىك بدرجة متكسطة  حيث أجاب  ."المحاكمة عمى اإلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼ
يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى اإلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼ ن بابدا ما 
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يحرص أعضاء النيابة % منيـ أجابكا بدائما ما 10% بغالبا ك 17% باحيانا ك24% بنادرا ك  21ك
العامة في أثناء المحاكمة عمى اإلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼ. كىذه النتيجة تتفؽ نكعا ما مع 

 النتائج المستخرجة مف إجابات أعضاء النيابة مف ناحية الترتيب كليس قيمة الكسط.

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مبلحقة الشاىد الذم ( كالتي تنص عمى" 69الفقرة رقـ )ككانت 
كىك بدرجة متكسطة   2.75في المرتبة الثانية قبؿ االخيرة بكسط  ."يدلي أماـ المحكمة بشيادة كاذبة 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مبلحقة الشاىد الذم يدلي أماـ % منيـ بابدا ما  21حيث أجاب 
ما  % منيـ أجابكا بدائما13% بغالبا ك 17% باحيانا ك21% بنادرا ك  28كيادة كاذبة المحكمة بش

 يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مبلحقة الشاىد الذم يدلي أماـ المحكمة بشيادة كاذبة.

كالتي تنص عمى" يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ مف  (71كحمت الفقرة رقـ )
كىك كسط  2.89في المرتبة الثالثة قبؿ االخيرة  بكسط قدره  .مف أكراؽ الدعكل " الحصكؿ عمى نسخة

% منيـ بابدا ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ 24بدرجة متكسطة , حيث أجاب 
%بغالبا 21% منيـ باحيانا ك21% منيـ بنادرا ك17مف الحصكؿ عمى نسخة مف أكراؽ الدعكل ك 

ا ما  يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ مف الحصكؿ عمى نسخة مف % منيـ دائم17ك
  .أكراؽ الدعكل

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية الشيكد ( كالتي تنص عمى" 68في حيف جاءت الفقرة رقـ )
 17 كىك بدرجة متكسطة  حيث أجاب 2.96في المرتبة الربعة قبؿ االخيرة بكسط  ."أثناء المحاكمة 

% بنادرا ك  24ك يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية الشيكد أثناء المحاكمة% منيـ بابدا ما 
ما يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية  % منيـ أجابكا بدائما17% بغالبا ك 21% باحيانا ك21

 الشيكد أثناء المحاكمة.

فقرات فقط كانت بدرجة عالية  3د أف كبالرجكع إلى إجابات المحاميف عمى فقرات ىذا المحكر نج
كالباقي كانت بدرجة متكسطة كبشكؿ عاـ فاف متكسط اجابات المحاميف عمى فقرات محكر مراعاة 

 أعضاء النيابة لمقانكف أثناء المحاكمة مف كجية نظرىـ كاف بدرجة متكسطة.
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مراعتيـ لمقكاعد القانكنية  تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كمدل :الفرع الرابع
 في مرحمة ما بعد المحاكمة  مف كجية نظرالمحاميف:

قمنا بتحميؿ استجابات المحامكف العاممكف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت   
تككف لحـ, الخميؿ(   حسب محكر الدراسة الرابع )مراعاة القكاعد القانكنية بعد المحاكمة المحاكمة(.ي

 فقرة ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي: 7ىذا المحكر مف  
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(: النسبة المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المحامكف 9جدكؿ رقـ )
العاممكف في محاكـ محافظات جنكب الضفة الغربية ) راـ اهلل ,بيت لحـ, الخميؿ( عمى أداة الدراسة 

)مراعاة القكاعد القانكنية بعد المحاكمة(  مف كجية نظرىـ مرتبو حسب قيمة حسب المحكر الرابع 
  كسط

 الكسط النسبة% الفقرة

 دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

يصر أعضاء النيابة عمى تكلى النيابة تنفيذ األحكاـ  1
 الصادرة في الدعاكل 

10 7 28 38 17 3.44 

طمبات رد  يحرص أعضاء النيابة العامة عمى رفع 2
 .االعتبار إلى المحكمة

17 21 24 31 7 2.89 

سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء  3
التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير 

 .قانكنية

28 10 24 31 7 2.79 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد مراكز اإلصبلح  4
ؼ المكجكدة في كالتأىيؿ )السجكف( كأماكف التكقي

 .مراكزىـ

21 31 21 14 13 2.68 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز  5
 كفحص أكامر التكقيؼ كالحبس 

28 21 31 3 17 2.62 

يقـك أعضاء النيابة العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ أك  6
 .نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ

42 17 24 10 7 2.24 

ء النيابة العامة الظركؼ التي تمكف يييئ أعضا 7
السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة 

 في سكؽ العمؿ انخراطيـ

48 7 28 10 7 2.20 
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( أعبله نجد أف الكسط الحسابي المستخرج مف إجابات 9بالرجكع إلى البيانات في جدكؿ رقـ )
أداء أعضاء النيابة العامة عمى فقرات ىذا  المحامكف العاممكف في محاكـ جنكب الضفة الغربية حكؿ

كىك كسط كبدرجة متكسط. كىذا  2.77المحكر ىك األدنى بيف جميع محاكر الدراسة األربعة حيث بمغ 
امر منطقي, كىك يتطابؽ أيضا مع إجابات أعضاء النيابة مف حيث الترتيب لكنو اقؿ بكثير مف حيث 

النخفاض في الكسط الحسابي إلجاباتيـ كما أسمفنا سابقا قيمة الكسط المستخرج.  كيمكف تفسير ىذا ا
بخصكص إجابات أعضاء النيابة, باف أعضاء النيابة العامة فعميا ال يضطمعكف بدكر رئيس في 
متابعة اإلجراءات فيما بعد المحاكمة. كىذا تعكس حالة مف الرككف إلى أف الجيات التنفيذية مراقبة مف 

كاء كانت حككمية أك مجتمع مدني تعمؿ عمى الرقابة كالتفتيش عمى عدة منظمات كمؤسسات أخرل  س
 الجيات ذات العبلقة كتتأكد مف إتباعيـ القكاعد كالنظـ كالمكائح القانكنية كتنفيذىا.

( 75كعكدة الى تحميؿ االستجابات لممحاميف عمى فقرات ىذا المحكر بشكؿ منفرد نرل اف الفقرة رقـ )
ء النيابة عمى تكلى النيابة تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعاكل" جاءت كالتي تنص عمى " يصر أعضا

% 17حيث أجاب ما نسبتو  .كىك كسط بدرجة متكسطة 3.44في المرتبة االكلى بكسط حسابي قدره 
مف المحاميف بدائما ما يصر عضك النيابة عمى تكلي تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعاكل كأجاب 

% منيـ بابدا ما يصر عضك النيابة عمى 10% بنادرا ك7منيـ باحيانا ك % 28% منيـ بغالبا ك38
تكلي تنفيذ االحكاـ الصادرة في الدعاكل.  كىذا الترتيب يتفؽ تماما مع اجابات اعضاء النيابة العامة 

 حكؿ ىذه الفقرة.

عمى رفع  ( كالتي تنص عمى " يحرص أعضاء النيابة العامة76كجاء في المرتبة الثانية الفقرة رقـ )
% فقط مف 7نجد اف كىك بدرجة متكسطة. ك  2.89بكسط قدره  ."طمبات رد االعتبار إلى المحكمة

 المحاميف اجابكا بدائما ما يحرص اعضاء النيابة العامة عمى رفع طمبات رد االعتبار إلى المحكمة 
يحرص  % منيـ ابدا ال17% منيـ بنادرا في حيف اف 21% احيانا ك 24منيـ غالبا  ك% 31,

اعضاء النيابة العامة عمى رفع طمبات رد االعتبار الى المحكمة. كىذه االرقاـ كالنسب تبيف اف ىناؾ 
تعديا كاضحا عمى حقكؽ المكاطف كربما ال يدرؾ اعضاء النيابة العامة اثاره السمبية عمى حياة 

 المكاطنيف كالمجتمع كمسيرة العدالة في بمدنا. 

سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف ( كالتي تنص عمى " 80لفقرة رقـ )كجاء في المرتبة الثالثة ا
كىك بدرجة  2.79بكسط قدره  .يأمركا بإجراء التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير قانكنية"
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% فقط مف المحاميف أجابكا 7نجد أف متكسطة. كبالرجكع إلى التكزيع النسبي إلجابات المحاميف 
سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بدائما ما 

% منيـ 28% منيـ بنادرا في حيف اف 10% احيانا ك 24منيـ غالبا  ك% 31بصفة غير قانكنية  ,
نزيؿ  ما سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أكابدا 

 بصفة غير قانكنية.

أما فيما يخص أدنى كسط حسابي محسكب إلجابات المحامكف عمى فقرات ىذا المحكر فقد كاف مف  
( كالتي تنص عمى " يييئ أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي تمكف السجناء 81نصيب الفقرة رقـ )

كىك متكسط  2.2" بكسط قدره في سكؽ العمؿ مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ
% منيـ بابدا ما  يييئ أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي 48بدرجة ضعيفة. حيث أجاب ما نسبتو 

% بنادرا 7في سكؽ العمؿ, ك  تمكف السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ
أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي  % بدائما ما يييئ7% منيـ بغالبا ك10% منيـ باحيانا ك 28ك 

في سكؽ العمؿ. كىذا  تمكف السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة انخراطيـ
 االنخفاض الكبير في إجاباتيـ يدلؿ عمى ضعؼ في أداء أعضاء النيابة العامة في ىذا المجاؿ.

العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ أك نزيؿ ( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء النيابة 79ككانت الفقرة رقـ )
كىك متكسط  2.24كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ "في المرتبة الثانية قبؿ االخيرة بكسط قدره 

% منيـ بابدا ما  يقـك أعضاء النيابة 42بدرجة ضعيفة كقريب مف سابقو. حيث أجاب ما نسبتو 
% 24% بنادرا ك 17ككل يبدييا ليـ, ك العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ أك نزيؿ كيسمعكا منو أم ش

% بدائما ما يقـك أعضاء النيابة العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ 7% منيـ بغالبا ك10منيـ باحيانا ك 
 أك نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ.

( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز كفحص 78كحمت الفقرة رقـ )
كىك متكسط بدرجة متكسطة.  2.62ر التكقيؼ كالحبس "في المرتبة الثالثة قبؿ االخيرة بكسط قدره أكام

% منيـ بابدا ما  يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز كفحص 28حيث أجاب ما نسبتو 
ا ما % بدائم17% منيـ بغالبا ك3% منيـ باحيانا ك 31% بنادرا ك 21أكامر التكقيؼ كالحبس, ك 

يقكـ أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز كفحص أكامر التكقيؼ كالحبس.كىذا يدلؿ عمى عدـ 
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ضمكع النيابة العامة بالرقابة عمى مراكز االصبلح كالتاىيؿ كفقا الحكاـ القانكف ك/اك ضعؼ قياميا 
 بذلؾ.

ميف عمييا بدرجة متكسطة فقرات مف فقرات ىذا المحكر كاف متكسط اجابات المحا 5كبشكؿ عاـ فاف 
 كفقرتيف بدرجة ضعيقة. كالمتكسط العاـ الجابات المحاميف عمى ىذا المحكر كاف بدرجة متكسطة.

الفرؽ في تقييـ أداء أعضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية  بيف كجية نظر  :المبحث الثالث
 أعضاء النيابة العامة ك المحاميف:

الخامس )ىؿ يكجد ىناؾ فرؽ بيف كجية نظر المحاميف كأعضاء النيابة لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة 
في كاقع أداء أعضاء النيابة العامة العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية )راـ اهلل, بيت لحـ , 

 .الخميؿ(

قامت الباحثة بحساب الفرؽ بيف الكسط الحسابي المحسكب مف اجابات اعضاء النيابة ناقصا الكسط 
ب مف اجابات المحاميف عمى فقرات االستمارة كاعادة ترتيبيا مف اعمى فرؽ الى ادنى فرؽ المحسك 

 ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:
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(: الفرؽ مرتبا ترتيبا تنازليا بيف الكسط الحسابي المحسكب مف إجابات أعضاء 10جدكؿ رقـ )
 الداة.النيابة ك الكسط المحسكب مف اجابات المحاميف عمى فقرات ا

الكسط الجابات  الفقرة 
 اعضاء النيابة

الكسط الجابات 
 المحامكف

الفرؽ بيف 
 الكسطيف

يقـك أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير البلزمة  1
تقديـ المسئكليف عف استخداـ  التعذيب  لضماف

 .كاإلكراه إلى العدالة

4.29 1.72 2.57 

اؿ بأم مكقكؼ أك يقـك أعضاء النيابة العامة باالتص 2
 .نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ

4.54 2.24 2.30 

يقـك أعضاء النيابة العامة بحماية المصمحة العامة،  3
كالتصرؼ بمكضكعية، كالمراعاة الكاجبة لمكقؼ كؿ 

كالضحية، كاالىتماـ بكافة الظركؼ ذات  مف المتيـ
 الصمة، سكاء كانت لصالح المتيـ أك ضده،

4.70 2.55 2.15 

ال يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس    4
 الرأم السياسي أك غير السياسي

4.63 2.51 2.12 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى  5
 .أعضاء الضابطة العدلية

4.50 2.41 2.09 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد سجبلت المركز  6
  كفحص أكامر التكقيؼ كالحبس

4.70 2.62 2.08 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  7
 اإلشراؼ عمى السجكف كدكر التكقيؼ

4.66 2.62 2.04 

يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية  8
 عمى مراعاة حؽ اإلنساف في افتراض براءة المتيـ

4.33 2.37 1.96 

مبلحقة الشاىد يحرص أعضاء النيابة العامة عمى  9
 .الذم يدلي أماـ المحكمة بشيادة كاذبة

4.70 2.75 1.95 

 1.90 2.68 4.58يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  10
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 .اإلنساف في طمب المحاكمة دكف تأخير غير مبرر

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى   11
 .الثركة أساس األصكؿ االجتماعية كالعشائرية, أك

4.67 2.79 1.88 

يقـك أعضاء النيابة العامة بتفقد مراكز اإلصبلح  12
كالتأىيؿ )السجكف( كأماكف التكقيؼ المكجكدة في 

 .مراكزىـ

4.50 2.68 1.82 

يكلى أعضاء النيابة العامة االىتماـ الكاجب  13
التي يرتكبيا  لممبلحقات القضائية المتصمة بالجرائـ

 مكظفكف عمكميكف

4.67 2.86 1.81 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة اإلجراءات القانكنية  14
 لتمديد تكقيؼ المتيـ 

5.00 3.20 1.80 

سبؽ كاف قاـ أعضاء النيابة العامة بأف يأمركا بإجراء  15
التحقيؽ كاإلفراج عف مكقكؼ أك نزيؿ بصفة غير 

 .قانكنية

4.58 2.79 1.79 

مة بجيكد إللغاء عقكبة يضطمع أعضاء النيابة العا 16
 .الحبس االنفرادم أك لمحد مف استخداميا

4.33 2.55 1.78 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى  إصدار أكامر  17
 .التصرؼ في التحقيؽ

4.83 3.06 1.77 

يقـك أعضاء النيابة العامة بمراعاة المدد القانكنية  18
 .لتكقيؼ المتيـ

4.95 3.20 1.75 

بحقكقيـ  لنيابة بضماف إببلغ الضحايايقـك أعضاء ا 19
 .قبؿ البدء بإجراءات التحقيؽ

4.87 3.13 1.74 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى أعطاء المتيـ  20
 .الكقت الكافي لتقديـ دفاعو

4.83 3.10 1.73 

 1.70 3.17 4.87 .يقـك أعضاء النيابة بمراعاة حؽ المتيـ بالصمت 21

 1.69 3.06 4.75مراعاة طمب العقكبة بما  يحرص أعضاء النيابةعمى 22
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 يتناسب مع خطكرة الجـر 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تنظيـ قكاعد  23
 .االستجكاب

5.00 3.34 1.66 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى تمكيف المتيـ مف  24
 .الحصكؿ عمى نسخة مف أكراؽ الدعكل

4.54 2.89 1.65 

لعامة عمى أف القرار في يحرص أعضاء النيابة ا 25
جراء  مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية ، كا 
تسجيبلت ألحاديث في مكاف خاص بناء عمى إذف مف 

 .قاضي الصمح ىك لمنائب العاـ أك أحد مساعديو

4.87 3.24 1.63 

التعاكف مع الشرطة  يسعى أعضاء النيابة العامة إلى 26
ىيئات الدفاع كالمحاكـ كمزاكلي الميف القانكنية ك 

 .الككاالت أك المؤسسات الحككمية العامة، كسائر

4.58 3.00 1.58 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى رفع طمبات رد  27
 .االعتبار إلى المحكمة

4.45 2.89 1.56 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  28
تمثيؿ المجني عميو إذا تعارضت مصمحتو مع مصمحة 

 يمثمو مف

4.79 3.24 1.55 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  29
 النظر المنصؼ لمقضايا

4.79 3.27 1.52 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  30
اإلنساف في قبكؿ استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة 

 التعذيب

4.33 2.82 1.51 

اعاة حؽ يحرص أعضاء النيابة العامة  عمى مر  31
 .اإلنساف في الدفاع

4.88 3.37 1.51 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  32
 .اإلنساف في الحرص عمى استدعاء الشيكد كمناقشتيـ

4.75 3.24 1.51 

 1.49 3.34 4.83يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى سرية  33
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المسائؿ التي يعيد إلييـ بيا، ما لـ يتطمب أداء كاجبيـ 
 العدالة خبلؼ ذلؾ.  عيأك دكا

يصدر أعضاء النيابة العامة مذكرة التفتيش تحكم  34
 .عمى ساعة تحرير المذكرة

4.83 3.34 1.49 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة الميؿ  35
القانكنية في اإلببلغ عف قرار االتياـ كالئحة االتياـ 

 يـك المحاكمةكقائمة بأسماء الشيكد لممتيـ قبؿ 

4.41 2.96 1.45 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية الشيكد أثناء  36
 المحاكمة

4.41 2.96 1.45 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  37
 .اإلنساف في عدـ  الضغط عمى الشيكد كترىيبيـ

4.75 3.31 1.44 

ر ال  يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش إال بحضك  38
 .المتيـ أك حائز المنزؿ أك شاىديف

4.91 3.48 1.43 

يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى حقكؽ السجناء   39
المكفكلة ليـ بالتشريعات كالمكاثيؽ الفمسطينية كالعربية 

 كالدكلية

4.79 3.37 1.42 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  40
 .الحضكر إلى المحكمة

4.83 3.41 1.42 

يمتنع أعضاء النيابةعف بدء المبلحقة القضائية أك  41
جيدىـ لكقؼ الدعكل،  مكاصمتيا، أك يبذلكف قصارل

 إذا ظير مف تحقيؽ محايد أف التيمة ال أساس ليا

4.45 3.03 1.42 

ينبغي أف يتقيد المفكض بالتفتيش بالعمؿ أك األعماؿ  42
ذا قاـ بعمؿ آخر لـ يرد في أم ر المككمة إليو كا 

 .التفكيض صراحة يقر باف ما كقع منو باطبلن 

4.20 2.79 1.41 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى حماية حقكؽ  43
 األحداث

4.91 3.51 1.40 

 1.40 3.55 4.95يحرص أعضاء النيابة العامة عمى إببلغ المتيـ  45
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 .بأسباب اعتقالو

يقـك أعضاء النيابة العامة بالمحافظة عمى أكراؽ  46
 .ستندات الدعكلكم

4.91 3.51 1.40 

يحرص أعضاء النيابة في مراعاة حؽ اإلنساف في  47
 عدـ اإلكراه عمى االعتراؼ

4.71 3.34 1.37 

يصر أعضاء النيابة عمى تكلى النيابة تنفيذ األحكاـ  48
 الصادرة في الدعاكل 

4.79 3.44 1.35 

ال يقبؿ أعضاء النيابة تنفيذ التفتيش بنفس مذكرة  49
 .التفتيش إال لمرة كاحدة

4.75 3.41 1.34 

يقـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش بعد تكجيو  50
 .االتياـ إلى شخص معيف

4.29 2.96 1.33 

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  51
 .مذكرة إحضار

4.54 3.24 1.30 

يييئ أعضاء النيابة العامة الظركؼ التي تمكف  52
ء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إعادة السجنا

 في سكؽ العمؿ انخراطيـ

3.45 2.20 1.25 

يحافظ أعضاء النيابة العامة عمى الحريات األساسية  53
 .لحقكؽ اإلنساف لممكقكفيف المبينة في اإلعبلف العالمي

4.58 3.34 1.24 

يقـك أعضاء النيابة بالمجكء لمتفتيش في أم مرحمة مف  54
 التحقيؽ االبتدائي  مراحؿ

4.33 3.10 1.23 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  55
 المساكاة أماـ القانكف كالمحاكـ 

4.70 3.48 1.22 

ال يمجا أعضاء النيابة العامة إلى  تنفيذ مذكرة التفتيش  -56
 .باستخداـ القكة  إال إذا تكفرت حالة الضركرة

4.87 3.65 1.22 

أعضاء النيابة العامة في الطعف باألحكاـ  يحرص 57
 الصادرة إذا استحؽ األمر

4.66 3.44 1.22 
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يحث أعضاء النيابة العامة لمف فكض بالتفتيش أف  58
 يصطحب معو كاتب التحقيؽ 

4.58 3.37 1.21 

ال يميز أعضاء النيابة العامة بيف السجناء عمى  59
 .الديف أساس الجنس أك

4.92 3.72 1.20 

يمتنع أعضاء عف مباشرة التفتيش إذا ما أصدركا  60
 أمرىـ بالتصرؼ في الدعكل 

4.33 3.13 1.20 

إذا قرر عضك النيابة إجراء التفتيش بحضكره ، فانو  61
يقـك  بتنظيـ محضران بيذا األمر قبؿ االنتقاؿ لمتفتيش 
 يبيف فيو األسباب التي يستند إلييا في مباشرة التفتيش 

4.50 3.31 1.19 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  62
اإلنساف في كضع المتيـ تحت الرقابة الطبية إذا ظير 

 انو مصاب بمرض نفسي أك إعاقة عقمية.

4.91 3.78 1.13 

يصر أعضاء النيابة العامة عمى تكلى النيابة تمثيؿ  63
الحككمة فيما يقاـ منيا أك عمييا مف دعاكل أماـ 

 .المحاكـ

4.87 3.75 1.12 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  64
 .اإلنساف في حظر طمب العقكبات البدنية

4.37 3.27 1.10 

يكلى أعضاء النيابة العامة، االعتبار الكاجب إلمكاف  65
عف المبلحقة القضائية ككقؼ الدعاكل،  صرؼ النظر

عف  بشركط أك بدكف شركط، كتحكيؿ القضايا الجنائية
 القضاء الرسمي.نظاـ 

3.83 2.75 1.08 

يعتبر أعضاء النيابة العامة انو ال يجكز مباشرة  66
 التفتيش إال بعد كقكع الجريمة

4.25 3.24 1.01 

يحرص أعضاء النيابة عمى تكضيح كقائع الدعكل  67
 عند البدء في المحاكمة

4.62 3.62 1.00 

 يقـك عضك النيابة برد المضبكطات إلى مف لو الحؽ 68
 .فيو

4.58 3.62 .96 
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يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  69
 مراعاة تمثيؿ الحؽ العاـ أثناء سير الدعكل الجزائية 

4.95 4.06 .89 

 87. 3.00 3.87 .يقـك عضك النيابة بإجراء التفتيش بحضكره 70

71 

 

تؤيد معاممة كؿ السجناء بخض النظر عف التيـ 
يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ كقيميـ  المكجو ليـ بما

 .كبشر

4.83 4.00 .83 

يحرص أعضاء النيابة عمى مراعاة حؽ اإلنساف في  72
 المحاكمة أماـ محكمة مختصة.

4.88 4.13 .75 

يحرص أعضاء النيابة العامة في أثناء المحاكمة عمى  73
 تمثيؿ السمطة التنفيذية لدل المحاكـ كالدكائر القضائية

4.50 3.75 .75 

يصدر أعضاء النيابة مذكرة التفتيش تحكم عمى  74
 اسـ,كظيفةكتكقيع مف أصدرىا

4.41 3.68 .73 

يحرص أعضاء النيابة العامة في الدعكل الجزائية  75
 عمى مراعاة حؽ اإلنساف في النظر العمني لمقضايا

4.58 4.03 .55 

يحرص أعضاء النيابة العامة عمى مراعاة حؽ  76
عدـ المطالبة بتطبيؽ القكانيف الجنائية اإلنساف في 

 بأثر رجعي

4.25 3.75 .50 

تككف مناصب أعضاء النيابة العامة منفصمة تماما  77
 عف الكظائؼ القضائية

3.62 3.13 .49 

يقـك اعضاء النيابة بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ  78
 كاحد أك أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي 

4.00 3.55 .45 

قـك أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش قبؿ تقديـ ال ي 79
 .الشككل إذا تطمب القانكف ذلؾ

3.95 3.51 .44 

يفضؿ أعضاء النيابة العامة أف يصدر بحؽ المتيـ  80
 .مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو

3.83 3.44 .39 

 29.- 2.41 2.12يصدر أعضاء النيابة العامة أمر التفكيض بالتفتيش  81
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 .شفاىة

أعضاء النيابة لمف فكض بالتفتيش أف يفكض  يقبؿ 82
 .بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ

2.08 3.17 -1.09 

 

تبيف البيانات المحسكبة مف ناتج الفرؽ بيف اجابات اعضاء النيابة كالمحاميف الى كجكد اختبلؼ عاؿ 
تقييـ اداء  بيف اجابتيـ عمى معظـ فقرات الدراسة. كىذا االختبلؼ في النتائج يكضح اختبلفا بينا في

اعضاء النيابة مف كجية نظر العامميف فييا كالمحاميف العامميف في محاكـ جنكب الضفة الغربية. كىذا 
االختبلؼ كاف يؤشر الى اف المتكسط الجابات اعضاء النيابة عمى معظـ فقرات الدراسة اعمى مف 

ء اعضاء النيابة لعمميـ اعمى المتكسط الجابات المحاميف عمى نفس الفقرات. كيعني ايضا اف تقييـ ادا
بكثير مف تقيـ ادائيـ مف قبؿ المحاميف, ككاف الفرؽ فقط في متكسط اجابات المحاميف لمفقرات رقـ 

 ( اعمى مف متكسط اجابات اعضاء النيابة كذلؾ راجع الى نص الفقرات.48ك 47)

أعضاء النيابة العامة  ( كالتي تنص عمى " يقكـ29ككاف اعمى فرؽ في متكسط االجابات لمفقرة رقـ )
تقديـ المسئكليف عف استخداـ  التعذيب كاإلكراه إلى العدالة". حيث  باتخاذ كافة التدابير البلزمة لضماف

( عالية في حيف كانت درجة 4.29ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة ) 2.75بمغ 
 ( ضعيفة.1.72اجابة المحاميف عمييا )

( كالتي تنص عمى " يقكـ أعضاء 79عمى فرؽ في متكسط االجابات الفقرة رقـ )كتمتيا في ثاني أ
النيابة العامة باالتصاؿ بأم مكقكؼ أك نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ ". حيث بمغ الفرؽ في 

( عالية في حيف كانت 4.54ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة ) 2.30االجابات 
 ( ضعيفة.2.24ة المحاميف عمييا )درجة اجاب

( كالتي تنص عمى " 25كجاء الفرؽ بيف اجابات اعضاء النيابة العامة كالمحاميف عمى  الفقرة رقـ )
يقكـ أعضاء النيابة العامة بحماية المصمحة العامة، كالتصرؼ بمكضكعية، كالمراعاة الكاجبة لمكقؼ 

ذات الصمة، سكاء كانت لصالح المتيـ أك ضده"  كالضحية، كاالىتماـ بكافة الظركؼ كؿ مف المتيـ
. ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى 2.15في المرتبة الثالثة حيث بمغ الفرؽ في كسط االجابة 

 ( متكسطة.2.55( عالية جدا في حيف كانت درجة اجابة المحاميف عمييا )4.70ىذه الفقرة )
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( كالتي تنص عمى " ال 3كالمحامكف عمى  الفقرة رقـ ) كتبله الفرؽ بيف اجابات اعضاء النيابة العامة
يميز أعضاء النيابة بيف السجناء عمى أساس  الرأم السياسي أك غير السياسي " في المرتبة الرابعة 

( 4.63. ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة )2.12حيث بمغ الفرؽ في كسط االجابة 
 ( متكسطة. 2.51ة المحامكف عمييا )عالية في حيف كانت درجة اجاب

( كالتي تنص عمى " 33ككاف الفرؽ بيف اجابات اعضاء النيابة العامة كالمحامكف عمى  الفقرة رقـ )
يحرص أعضاء النيابة العامة عمى الرقابة عمى أعضاء الضابطة العدلية " في المرتبة الخامسة حيث 

( عالية 4.50ابة اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة ). ككانت درجة اج2.09بمغ الفرؽ في كسط االجابة 
 ( متكسطة نكعا ما.2.41جدا في حيف كانت درجة اجابة المحامكف عمييا )

( كالتي تنص عمى " يقبؿ أعضاء النيابة لمف 47ككاف ادنى فرؽ في متكسط االجابات لمفقرة رقـ )
ككانت درجة اجابة اعضاء  1.09-فكض بالتفتيش أف يفكض بدكره أخر لمقياـ بالعمؿ ". حيث بمغ 

( متكسطة. 3.17( ضعيفة في حيف كانت درجة اجابة المحاميف عمييا )2.08النيابة عمى ىذه الفقرة )
كتجدر االشارة الى  اف اشارة السالب تعني اف متكسط اجابات المحاميف كاف اعمى مف متكسط 

ؿ مستكل االجابة عمييا كمما كاف االداء اجابات اعضاء النيابة كيعكد ذلؾ الى اف صياغة الفقرة كمما ق
 افضؿ لذلؾ كانت اجابات اعضاء النيابة اقؿ.

( كالتي تنص عمى " يصدر أعضاء النيابة 48كجاء ثاني ادنى فرؽ في متكسط االجابات لمفقرة رقـ )
كىك فرؽ قريب جدا ال يدلؿ عمى اختبلؼ  0.29-العامة أمر التفكيض بالتفتيش شفاىة ". حيث بمغ 

( ضعيفة في حيف كانت 2.12االجابات. ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة ) في
( متكسطة. كتجدر االشارة الى  اف اشارة السالب كذلؾ تعني اف 2.41درجة اجابة المحامكف عمييا )

متكسط اجابات المحامكف كاف اعمى مف متكسط اجابات اعضاء النيابة كيعكد ذلؾ الى اف صياغة 
لفقرة كمما قؿ مستكل االجابة عمييا كمما كاف االداء افضؿ لذلؾ كانت اجابات اعضاء النيابة اقؿ. ا

كىنا كاف ىناؾ شبو تكافؽ بيف الطرفيف عمى اداء اعضاء النيابة العامة بيذ الشاف كىك امر ايضا 
 كىك التفتيش. ايجابيا لصالح اعضاء النيابة.كالجدير ذكره اف ىاتاف الفقرتاف تخصاف نفس المكضكع

( كالتي تنص عمى " يفضؿ أعضاء النيابة 37ككاف ثالث ادنى فرؽ في متكسط االجابات لمفقرة رقـ )
كىك فرؽ قريب ايضا ال  0.39العامة أف يصدر بحؽ المتيـ مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو ". حيث بمغ 
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( 3.83ىذه الفقرة )يدلؿ عمى اختبلؼ عاؿ في االجابات. ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى 
( متكسطة ايضا. ككذلؾ يمكف ىنا القكؿ انو 3.44عالية في حيف كانت درجة اجابة المحامكف عمييا )

كاف ىناؾ شبو تكافؽ بيف الطرفيف عمى اداء اعضاء النيابة العامة بيذا الشاف كىك امر ايجابي لصالح 
 اعضاء النيابة ايضا".

( كالتي تنص عمى " ال يقـك 44ف مف نصيب الفقرة رقـ )كرابع ادنى فرؽ في متكسط االجابات كا
كىك  0.44أعضاء النيابة بإجراءات التفتيش قبؿ تقديـ الشككل إذا تطمب القانكف ذلؾ ". حيث بمغ 

فرؽ قريب ايضا ال يدلؿ عمى اختبلؼ عاؿ في االجابات. ككانت درجة اجابة اعضاء النيابة عمى 
( متكسطة ايضا. ككذلؾ 3.51انت درجة اجابة المحاميف عمييا )( عاليو في حيف ك3.95ىذه الفقرة )

يمكف ىنا القكؿ انو كاف ىناؾ شبو تكافؽ بيف الطرفيف عمى اداء اعضاء النيابة العامة بيذ الشاف كىك 
 امر ايجابي لصالح اعضاء النيابة ايضا".

( كالتي تنص عمى " 50ـ )كحؿ في المرتبة الخامسة قبؿ االخيرة الفرؽ في متكسط االجابات لمفقرة رق
يقكـ اعضاء النيابة بتعييف المفكض بالتفتيش باسـ كاحد أك أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي ". 

كىك فرؽ قريب ايضا ال يدلؿ عمى اختبلؼ عاؿ في االجابات. ككانت درجة اجابة  0.45حيث بمغ 
( 3.55المحاميف عمييا )( عالية في حيف كانت درجة اجابة 4اعضاء النيابة عمى ىذه الفقرة )

متكسطة ايضا. ككذلؾ يمكف ىنا القكؿ انو كاف ىناؾ شبو تكافؽ بيف الطرفيف عمى اداء اعضاء 
 النيابة العامة بيذا الشاف كىك امر ايجابي لصالح اعضاء النيابة ايضا".

رة يبيف كيشكؿ عاـ فاف كجكد ىذا الفرؽ العالي في اجابات اعضاء النيابة كالمحاميف عمى نفس الفق
مدل التبايف كاالختبلؼ في تقييـ االداء مف الجانبيف, كيستدعي العمؿ عمى كسر اليكة كتقريب الفجكة 
كذلؾ مف خبلؿ تحسيف اداء النيابة كتقميؿ السمبيات في عمميا مف جية كالعمؿ مع المحامكف لتككيف 

تطبيؽ  النصكص القانكنية  فكرة مكضكعية كفعمية عف عمؿ النيابة يككف الفاصؿ فييا تطبيؽ كاحتراـ
 المعمكؿ بيا في االراضي الفمسطينية.

اف المكضكعية ىنا تستدعي اف ال نككف قاسيف في الحكـ عمى اداء النيابة العامة, كخاصة اذا ما كاف 
تقييـ اداؤىـ مف قبؿ غيرىـ حتى كلك كنا عمى قناعة باف اجابات المحامكف عمى فقرات اداة الدراسة 

 كعي كتعكس كجية نظرىـ الحقيقية. كربما يعكد السبب في اختبلؼ االجابات الى:كانت بشكؿ مكض



182 
 

 اختبلؼ المركز القانكني لكؿ مف النيابة العامة كالمحامكف. -1
 اختبلؼ اليدؼ مف عمؿ كؿ مف أعضاء النيابة كالمحامكف -2
 اختبلؼ ظركؼ عمؿ لكؿ مف أعضاء النيابة كالمحامكف.  -3
ألعضاء النيابة كالتي تمكنيـ مف اداء كاجبيـ في خدمة العدالة عمى االمكانيات الفعمية المتكافرة  -4

اكمؿ كجو سكاء كانت امكانات مادية ) لكجستية اك اعداد مكظفيف اك مؤىبلت كخبرات كمستشاريف 
 رادفيف لعمميـ( اك معنكية ) بنظاـ حكافز كامتيازات كغيره(

نيابة في امكانية التطبيؽ الكامؿ لمقانكف الكضع األمني العاـ السائد في البمد كقناعات أعضاء ال -5
 بسببو.

الكضع االجتماعي السائد في البمد كالتدخبلت مف قبؿ النظـ العشائرية كاالشخاص االعتبارية  -6
 كقدرتيـ عمى التاثير سكاء مف خبلؿ العمؿ السمبي اك االيجابي في تطبيؽ القانكف.

لنفسية كالسياسية الناتجة عف ما حدث في الكضع السياسي العاـ كحالة االنقساـ كاالرتدادات ا -7
 جناحي الكطف. 

الفركؽ الفردية في قدرات أعضاء النيابة العامة كالناتجة عف االختبلؼ في خمفياتيـ االكاديمة  -8
 كاالجتماعية كاالقتصادية.

عدـ كضكح النصكص القانكنية كأدلة العمؿ كالتعميمات الخاصة باجراءات عمميـ, كالتغيرات التي  -9
اف تككف قد حدثت عمى القانكف خبلؿ الفترة السابقة خاصة كاف التجربة القضائية بشكؿ عاـ في  يمكف

 بمدنا حديثة العيد.
 

اف ابقاء الحاؿ عمى ما ىك عميو االف يضر بسمعة النيابة كقدراتيا, كيفتح مجاال لغير العامميف في 
ربما يطمقيا المحامكف ك/اك غيرىـ  سكاء القانكف النتقادىا باالستناد الى أقكاؿ أكأافعاؿ أك اشاعات 

كانت صحيحة اك غير صحيحة بقصد اك بغير قصد مما يؤثر عمى سمعة نظاـ العدالة في بمدنا. 
لذلؾ يجب معالجة ىذه السمبيات داخؿ األطر الرسمية لمنيابة كالمحاميف, لكسر الفجكة البعيدة نكعا ما 

كعية, يمتقي عندىا الطرفاف, لخدمة العدالة كالقانكف في كجيات النظر, كخمؽ أرضية جديدة أكثر مكض
 كالمجتمع.
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 الخاتمة
النيابة العامة ىي ككيمة المجتمع اك نائبة القانكف في المطالبة بعقاب المتيـ كما يستمزمو ذلؾ مف 
 تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا كمتابعتيا حتى انتيائيا بحكـ نيائي كبات، كالنيابة العامة تخضع
في ادائيا  ليذا الدكر لتنطيـ قانكني مفصؿ في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ، كقد تكجد 
بعض احكاـ ىذا التنظيـ في قكانيف اخرل ذات عبلقة )القانكف االساسي الفسطيني، قانكف الساطة 

ميا لدل ...(. كتستمد مف ىذه القكانيف طبيعتيا  كالسمطات الممنكحة ليا ، كيظير ج.القضائية
استعراضنا دكر النيابة العامة في الدعكل العمكمية  سيطرتيا المطمقة عمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي 
كما يتضمنو مف اجراءات )االنتقاؿ كالمعاينة، ندب الخبراء، التفتيش، ضبط االشياء كمراقبة كتسجيؿ 

لدل اضطبلعيا بتمؾ  ... ( كيجب عمى النيابة العامة.المحادثات، سماع الشيكد كاالستجكاب
االجراءات اف تسعى لمتكفيؽ بيف امف المجتمع كمقتضيات حقكؽ كحريات االفراد التي قد تناؿ منيا 
النيابة العامة لدل ممارستيا ليذه االجراءات ، كلذلؾ احاط المشرع الفمسطيني ىذه االجراءات 

 العامة احتراميا بضمانات تكفؿ حماية حقكؽ االفراد كحرياتيـ ، كاكجب عمى النيابة 

.... (، اال اف ىذه الضمانات تبقى قاصرة في .)سرية التحقيؽ، تدكيف التحقيؽ ك كفالة حؽ الدفاع
نظرنا في  ظؿ جمع النيابة العامة لسمطتي االتياـ كالتحقيؽ، كتظير سيطرة النيابة العامة جمية عمى 

طرة تخبك كتتحدد في مرحمة المحاكمة ، .. اال اف ىذه السي.ىذه المرحمة بتصرفيا بالتحقيؽ االبتدائي
 .الف النيابة العامة تمارس دكرىا تحت عيكف كرقابة القضاء

كمف الجدير ذكره باف جياز النيابة العامة يحتاج الى المزيد مف التطكير كالعمؿ لتحسيف كاقع االداء 
قكاعد القانكنية ذات الفعمي العضاء النيابة العامة في الدعكل العمكمية كتطبيؽ كاحتراـ تطبيؽ ال

العبلقة )القكاعد العامة لحقكؽ االنساف، اجراءات التحقيؽ، اجراءات المحاكمة،،،،( باعتبار النيابة 
 العامة حارسة امف المجتمع ك ركنا اصيبل مف اركاف العدالة الجنائية ال تستقيـ اال بيا. 

ي كردت فييا ، فضبل عف تسجيمنا كلعؿ مف الميـ في نياية ىذه الرسالة استخبلص اىـ النتائج الت
بعض التكصيات التي رايناىا الزمة لخدمة اىـ اذرع العدالة الجنائية في فمسطيف النيابة العامة 
كاالرتقاء بدكرىا المنكط بيا قانكنا كالمكازنة بيف حؽ الدكلة في العقاب كحقكؽ االفراد كحرياتيـ ، 

  :تيلتكتمؿ فائدة ىذه الرسالة كذلؾ عمى النحك اال
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 النتائج 
  كاجب عضك النيابة العامة  معرفة الحقيقة مف خبلؿ األدلة كالكقائع ، فبل يؤدم عممو اال كفقا

ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف االجراءات الجنائية كقانكف العقكبات كالقكانيف ذات الصمة 
 .سمعة الجية التي يمثميا، كيفترض فيو أيضا أف يتحمى بخمؽ قكيـ  يساعده عمى االرتقاء ب

 يقـك افراد الضابطة القضائية  بجمع المعمكمات كجمع االستدالؿ. 
  " اف التحقيؽ االبتدائي قانكنا كفقيا مف كظيفة النيابة العامة اال اف الضابطة القضائية " الشرطة

اب منيا ، في فمسطيف  تقكـ بدكر استراتيجي في التحقيؽ كذلؾ تحت اشراؼ النيابة العامة ك بانتد
كىذا يبرر باف عدد افراد الضابطة القضائية في فمسطيف يفكؽ كثيرا عدد اعضاء النيابة العامة ، كما 

 .انيـ اكثر انتشارا في المحافظات الفمسطينية مف اعضاء النيابة العامة
  كاـ اف ندب مامكرم الضبط القضائي لمقياـ باعماؿ التحقيقات تحت اشراؼ النيابة العامة كفقا الح

القانكف ، يضمف سير اعضاء الضابطة القضائية سيرا حسنا يخدـ العدالة الجنائية ، كاف اعضاء  
 .النيابة العامة كاعضاء الضابطة القضائية في فمسطيف ىـ مف اىـ اذرع العدالة الجنائية 

 اف النيابة العامة في فمسطيف جزء مف السمطة القضائية.  
 غالبية الدكؿ العربية كعمى غرار المشرع الفمسطيني تتبع كزارة العدؿ  اننا نجد اف النيابة العامة في

مف الناحية االدارية ك الفنية، كلكف البعض بدا يتكجو بعيدا عف الكزارات الحككمية في تبعية النيابة 
 .العامة باعتبارىا جيازا مستقبل ال يتبع أم كزارة كما ىك الحاؿ في دكلة  مصر

  عمى الدعكل العمكمية في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  في فمسطيف ، النيابة العامة تسيطر
 .كتظيرسيطرتيا جمية بجمعيا بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ

  احاط المشرع الفمسطيني مرحمة التحقيؽ  االبتدائي  بالعديد مف الضمانات التي تكفؿ حماية حقكؽ
بعيدا عف المحسكبية كالمحاباة كاالفتئات عمى  المتيـ ، كقياـ النيابة العامة بدكرىا المنكط بيا قانكنا

 .حقكؽ االفراد كحرياتيـ
  يجب عمى النيابة العامة احتراـ حؽ المتيـ في سبلمة جسده كاحتراـ كرامتو االنسانية ، كيقع باطبل

 .أم ظركؼ مف شانيا اف تعيب ارادة المتيـ اك تعدميا
 ح كالتاىيؿ ، كنجد قصكرا عمى ارض الكاقع مف كظيفة النيابة العامة االشراؼ عمى مراكز االصبل

  .في ادائيا ليذه الكظيفة
  مف كظيفة النيابة العامة  مبلحقة مرتكبي جرائـ التعذيب بعيدا عف المحاباة كالمحسكبية ، كمنع

اال اننا نجد ايضا قصكرا في ادائيا ليذه  .تغكؿ رجاؿ السمطة العامة عمى حقكؽ االنساف كحرياتو
 .الكظيفة

 انكف االجراءات الجزائية الفمسطيني مف تنظيـ الزامية حؽ الدفاع في مرحمة التحقيؽ االبتدائي خبل ق
 .، رغـ تاكيده عمى ذلؾ في مرحمة المحاكمة
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  خبل قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني مف النص عمى حؽ الشاىد في سبلمة جسده ك/اك ترتيب
 .البطبلف عمى أم اقكاؿ تصدر منو بسبب االكراه

  رساء االمف اف تطبيؽ العدالة يجب اف يككف بشكؿ مطمؽ كال يتجزأ حتى يحافظ عمى الحقكؽ كا 
شعار المكاطف باألماف كمحاربة االنتياكات بغض النظر عف كجيات نظر كقناعات العامميف في  كا 

في  النيابة العامة ، كىذا االمر ليس مكجكدا بشكؿ مطمؽ في اداء اعضاء النيابة العامة العامميف
النيابة في محافظات راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ حسب نتائج الدراسة التي بيف أيديكـ كىذا يدلؿ عمى 
قصكر في فيـ كتطبيؽ بعض اعضاء النيابة العامة لمقانكف االساسي الفمسطيني كالقكانيف ذات الصمة 

 المعمكؿ بيا في دكلة فمسطيف.
 قافي كاإلطار السياسي كاألصكؿ االجتماعية كالقيـ مف الكاضح مف نتائج الدراسة اف المكركث الث

السائدة في المجتمع ليا تأثير كاضح عمى اداء العامميف في النيابة العامة بغض النظر عف التزاميـ 
 بتطبيؽ القكاعد القانكنية.

  اظيرت الدراسة انو يكجد خمؿ في فيـ عضك النيابة لطبيعة عممو, ناجمة عف الخمط بيف السمطات
سسات السمطة ألفمسطينية كعدـ كضكح المياـ الكظيفية, كالتداخؿ غير المنظـ كالمأطر في مؤ 

 لمسمطات كعدـ الكعي كالمعرفة بالتكييؼ القانكني لعمؿ النيابة العامة في القكانيف الفمسطينية.
  اف الكسط الحسابي إلجابات اعضاء النيابة عمى اداة الدراسة بشكؿ عاـ كاف بدرجة عالية جدا

 ا يدلؿ عمى كجكد رضا عاؿ مف قبؿ اعضاء النيابة عمى ادائيـ.كىذ
  ال يكجد فركؽ كبيرة بيف اجابات اعضاء النيابة الذككر كاإلناث العامميف في النيابة الفمسطينية عمى

اداة ألدراسة اما فيما يخص عمر العامميف في النيابة العامة نجد انو يكجد تفاكت نكعا ما بيف اجابات 
ابة ألعامة فكمما زاد عمر المبحكث قمت قناعتو في اداء النيابة. كفيما يخص متغير المركز اعضاء الني

الكظيفي نجد انو كمما ارتفعت درجة عضك النيابة ) رئيس نيابة, ككيؿ نيابة, مساعد ككيؿ نيابة( تقؿ 
 درجة رضاه عف اداء اعضاء النيابة.

 بة العامة عمى محكر مراعاة القكاعد العامة اف الكسط الحسابي المحسكب مف اجابات اعضاء النيا
لحقكؽ االنساف مف قبؿ اعضاء النيابة كاف بدرجة عالية جدا كيدلؿ عمى كجكد كعي عاؿ بشكؿ عاـ 

 لدل االعضاء العاممكف في النيابة  مف كجية نظرىـ.
 قكاعد اف الكسط الحسابي المحسكب مف اجابات اعضاء النيابة العامة عمى فقرات محكر مراعاة ال

القانكنية اثناء اجراءات التحقيؽ مف قبؿ االعضاء العاممكف في النيابة كاف بدرجة عالية كيدلؿ عمى 
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كجكد كعي عاؿ بشكؿ عاـ لدل االعضاء العاممكف في النيابة  في مجاؿ تطبيؽ القكاعد القانكنية اثناء 
 التحقيؽ مف كجية نظرىـ.

  النيابة العامة عمى فقرات محكر مراعاة القكاعد اف الكسط الحسابي المحسكب مف اجابات اعضاء
القانكنية اثناء المحاكمة كاف ىك االعمى بيف جميع محاكر الدراسة األربعة كيدلؿ عمى االلتزاـ اكثر مف 
قبؿ  االعضاء العاممكف في النيابة  في مجاؿ تطبيؽ القكاعد القانكنية اثناء المحاكمة مف كجية 

 نظرىـ.
 لمحسكب مف اجابات اعضاء النيابة العامة عمى فقرات محكر مراعاة القكاعد اف الكسط الحسابي ا

القانكنية بعد المحاكمة بشكؿ عاـ ىك االدنى بيف جميع محاكر االداة االربعة كلكنو يمثؿ اداءا" بدرجة 
 عالية مف كجية نظرىـ.

 اف بدرجة اف الكسط الحسابي المحسكب مف اجابات المحاميف عمى اداة الدراسة بشكؿ عاـ ك
متكسطة, كىك يعكس حالة مف تقييـ متكسط ألداء اعضاء النيابة مف قبؿ المحامكف. كنرل كذلؾ اف 
ىناؾ اختبلؼ في درجة تقييـ اداء اعضاء النيابة مف قبؿ المحامكف حسب جنس المحامي, حيث كاف 

ما فيما يخص عمر تقييـ المحاميات االناث ألداء اعضاء النيابة اضعؼ مف تقييـ زمبلئيف الذككر. ا
عاما  30المحامي فقد كاف ىناؾ فجكة كبيرة بيف مستكل تقييـ المحامكف الذيف تزيد اعمارىـ عف 

كزمبلئيـ االصغر عمرا,كتبيف انو كمما زاد عمر المحامي كمما قؿ رضاه عف اداء االعضاء العاممكف 
 في النيابة.

 حكر مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ اف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات المحاميف عمى م
االنساف مف قبؿ اعضاء النيابة كاف بدرجة متكسطة ام يشير الى درجة رضا متكسطة مف االداء 

 ألعضاء النيابة مف كجية نظر المحامكف عمى مجمؿ فقرات ىذا المحكر.
 ية اثناء اف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات المحامكف عمى محكر مراعاة القكاعد القانكن

التحقيؽ مف قبؿ اعضاء النيابة كاف يشير الى درجة متكسطة مف الرضا عف األداء كال يختمؼ كثيرا 
عف اجاباتيـ عف فقرات المحكر السابؽ ) مراعاة القكاعد العامة لحقكؽ االنساف( كيبيف اف مستكل اداء 

مف كجية نظرىـ ىك بشكؿ عاـ اعضاء النيابة العامة في مراعاة  القكاعد القانكنية اثناء التحقيؽ 
 بدرجة متكسطة.
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  اف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات المحاميف عمى محكر مراعاة القكاعد القانكنية اثناء
المحاكمة مف قبؿ اعضاء النيابة كاف بدرجة متكسطة ام يشير الى درجة رضا متكسطة عف االداء 

 قرات ىذا المحكر.ألعضاء النيابة مف كجية نظر المحاميف عمى مجؿ ف
  اف الكسط الحسابي المحسكب مف استجابات المحاميف عمى محكر مراعاة القكاعد القانكنية بعد

 المحاكمة مف قبؿ اعضاء النيابة ىك االدنى تقييما بيف جميع محاكر الدراسة.
 فركؽ  تبيف النتائج مف مقارنة استجابات اعضاء النيابة العامة كالمحاميف عمى اداة ألدراسة كجكد

كاضحة بيف االجابتيف عمى معظـ فقرات االداة. كىذا االختبلؼ في النتائج يبيف اختبلفا بينا في تقييـ 
اداء العامميف في النيابة العامة مف كجية نظر العامميف في النيابة كمف كجية نظرالمحاميف  كيبف 

 ألداء اعضاء النيابة.   كذلؾ اف تقييـ اعضاء النيابة ألدائيـ افضؿ بكثير مف تقييـ المحاميف

 التكصيات
 اتخاذ التدابير البلزمة لتكعية الجميكر بأعماؿ النيابة العامة كالضابطة القضائية. 
 .اجراء المزيد مف البحكث كالدراسات العممية كالعممية حكؿ قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني 
 الضابطة العدلية بيدؼ القياـ  بحث اصدارر لكائح كأنظمة تنظـ عمؿ النيابة العامة كاعضاء

 .بدكرىـ االمثؿ كالمنكط بيـ قانكنا في خدمة العدالة الجنائية في فمسطيف
  بحث اصدار مذكرات ايضاحية لشرح المكائح كاالنظمة التفيذية كالمنظمة لعمؿ النيابة العامة

 .كاعضاء الضابطة القضائية  حتى يتـ الحد مف الغمكض اماـ المعنييف
  سمطتي االتياـ كالتحقيؽ ، لتفادم عيكب ىذا النظاـ ، بما يتماشى ك المعايير الدكلية الفصؿ بيف

 .الحتراـ حقكؽ االنساف
  عمؿ دكرات تدريبية ألعضاء النيابة العامة كتأىيميـ تأىيبل جيدا بالشكؿ الذم يكفؿ تطكير ادائيـ

 .لةبما يتماشى كالقانكف الفمسطيني  كالمعايير الدكلية في تطبيؽ العدا
   انشاء ىيئة مستقمة لمتفتيش عمى اعماؿ النيابة العامة ، لضماف قياميا بدكرىا المنكط بيا قانكنا

  .بعيدا عف المحسكبية كاالفتئات عمى حقكؽ كحريات االفراد
 انشاء ىيئة مستقمة لمتفتيش عمى السجكف كأماكف االحتجاز. 
 كز إخضاع احد الشيكد ألم إكراه أك نقترح عمى المشرع الفمسطيني ادراج النص االتي " ال يج

تيديد  كيجب معاممتيـ معاممة الئقة ، كاف كؿ قكؿ صدر مف احد الشيكد تحت تأثير اإلكراه أك 
  .التيديد يقع باطبل كال يعكؿ عميو "
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  النص عمى ما يمي " أما إذا أكقؼ المتيـ بمكجب مذكرة إحضار كظؿ في النظارة أكثر مف أربع
( ، اعتبر 107ف يستجكب أك يساؽ إلى النيابة العامة كفقا لما كرد في المادة )كعشريف ساعة دكف أ

تكقيفو عمبل تعسفيا كلكحؽ المكظؼ المسئكؿ بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصكص عمييا في 
 .قانكف العقكبات "

   " ال يجكز تحميؼ المتيـ اليميف القانكنية في أم  مرحمة مف مراحؿ -1ادراج النص االتي 
 .يترتب البطبلف عمى مخالفة الفقرة األكلى مف ىذه المادة " -2الدعكل 

  نقترح عمى المشرع الفمسطيني إدراج نص يقضي صراحة ببطبلف االستجكاب المخالؼ لمقانكف
كذلؾ لخطكرة ىذا اإلجراء ك تأكيدا منو عمى إلزامية احتراـ حقكؽ كضمانات االستجكاب ، كتكريسا 

 .باعتبارىا جزا ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف حقكؽ المتيـ  حتراـال
 ( مف قانكف ا.ج.ؼ  لتصبح109كما نقترح أف يقكـ  المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ): "

تكقع مذكرات الحضكر ك اإلحضار كالتكقيؼ مف الجية المختصة قانكنا بذلؾ كتختـ بخاتميا الرسمي 
الجريمة المتيـ بيا -ب .األسباب التي بني عمييااسـ المتيـ المطمكب احضارة ك  -كتشمؿ ما يمي:أ 

 .عنكانو كامبل كمدة التكقيؼ إف كجدت" -كمادة االتياـ كاألسباب التي بني عمييا.ج
  النص عمى  كجكب كفالة حؽ الدفاع في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ، لخطكرة ىذه المرحمة كاستفراد

 .ة المتيـالنيابة العامة كسيطرتيا عمى اجراءاتيا في مكاجي
  كافراز نيابة متخصصة في  –عمى أرض الكاقع –تفعيؿ التخصص في النيابة العامة الفمسطينية

  .قضايا العنؼ االسرم " خاصة في التعامؿ مع النساء كاالطفاؿ "
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